
CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O [P1][p2]SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 5ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 6, de 2009.

Informo que os avulsos das matérias se encontram na mesa de trabalho. Informo também que há quorum
para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional.

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas
antecipadamente.

Não havendo discussão, e conforme estabelecido na alínea f do art. 8º do Regulamento Interno da
Comissão, coloco em votação as atas da 3ª reunião ordinária, realizada em 22 de abril de 2009, e da 4ª reunião
ordinária, realizada em 29 de abril de 2009.

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADAS.
Na representação do Senado Federal, os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
APROVADAS.
Expediente
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi dispensada a leitura

dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.
Informo ainda que a lista com o expediente será enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos

membros e às lideranças partidárias nesta data.
Avisos
Reuniões de audiência pública a serem realizadas pela Comissão
Dia 12 de maio, terça-feira às 14h30min, haverá reunião de audiência pública com a presença do Ministro

de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010.

Informo ainda que a reunião conjunta de audiência pública com a presença do Presidente do Banco
Central, que estava marcada para o dia 13 de maio, às 15h, foi remarcada, a pedido do Banco Central, conforme
expediente Aspar-Gabin-2009/51[p3], que nos foi encaminhado em 5 de maio de 2009. Tendo o Presidente
justificado a solicitação, eu a acatei, diante da alegação de sua participação em um fórum econômico em Nova York
que contará com a presença de personalidades da política mundial, a exemplo do próprio Presidente dos Estados
Unidos, lideranças da América Latina e da Europa. A nova data para a realização da reunião é o dia 27 de maio,
quarta-feira, às 14h30min. O palestrante apresentará perante as Comissões Permanentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal informações referentes ao segundo semestre de 2008, em atendimento ao
disposto no art. 9º, § 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Anuncio a Ordem do Dia: Pauta nº 6.
Item único:

Projeto de Lei nº 4/2009-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério das Cidades e de Encargos Financeiros da
União, crédito especial no valor global de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
reais), para os fins que especifica”.

Relator: Senador Leomar Quintanilha.
Foram apresentadas 143 emendas.
O voto é favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório.
O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu me sinto no

desejo de reexaminar o relatório apresentado, de modo que peço ou o adiamento da votação, ou a retirada do
projeto de pauta. Estou solicitando a retirada do projeto de pauta, Sr. Presidente, por necessidade de reapreciar o
parecer.
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o PR concorda com a decisão do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Diante da solicitação feita pelo Relator, declaro que a acato

e marco prazo para a sua devolução em tempo hábil para que possamos incluí-lo na Ordem do Dia da sessão da
próxima quarta-feira.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Humberto Souto.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, eu gostaria de ponderar ao Sr. Relator se as

modificações que pretende fazer não poderiam ser feitas agora na reunião. Às vezes, são coisas simples que
poderiam ser feitas agora mesmo, porque dificilmente, retirando a matéria de pauta, com o tempo escasso que
temos para a Comissão, poderemos apreciá-la aqui. A proposta pode cair no plenário, e outro Relator será
designado. Se o Relator pudesse examinar os problemas que tem aqui mesmo, talvez pudéssemos apreciar a
matéria agora.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Tem a palavra o nobre Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Eu gostaria de cumprimentar o Relator pela iniciativa que

toma e dizer, a título de conselho, que seria muito importante que pudéssemos conversar sobre esse relatório,
porque, pelo menos da parte da Oposição, não temos a menor condição de votá-lo com o teor atual. E eu acho que
é impossível fazer isso na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Eu abro a palavra a todos que desejarem, mas neste
momento eu considero a matéria vencida, preclusa. Evidentemente que, em sendo mantida a solicitação do Relator,
ela já foi deferida.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Mas, Presidente, eu aconselhei que pudéssemos conversar
posteriormente, antes de voltar a matéria à pauta. Foi isso que eu dei como conselho apenas.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Isso não impede evidentemente nenhuma conversação.
Acho inclusive louvável.

O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o Relator, Senador Leomar Quintanilha.
O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Eu entendo as ponderações do eminente Deputado

Humberto Souto, mas, da mesma forma como comentou o Deputado Narcio Rodrigues, eu tenho percebido entre os
membros da Comissão, sobretudo aqueles que apresentaram emenda, algumas dificuldades sobre as quais
precisamos debater. Creio que o tempo de agora à tarde poderia não ser suficiente, por isso tomei a decisão de
pedir a retirada do projeto de pauta.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o PMDB concorda
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Sr. Presidente, o PT também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Registrado.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o pedido de retirada de pauta pelo próprio Relator

para reexame da matéria é regimental. Não há por que queiramos, portanto, atropelar o trabalho do Relator e
examiná-lo agora, quando S.Exa. considera que precisa reexaminá-lo.

Não tenho críticas maiores a fazer ao relatório do Senador Leomar Quintanilha, que me parece muito
criterioso. Atendeu a todas as emendas que podiam ser atendidas, exceto aquelas que, pelo Regimento, são
consideradas inadmitidas.
 Por esse motivo, Sr. Presidente, dou inteira razão ao Senador Leomar Quintanilha e o apoio no seu pedido.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Humberto Souto.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, minha ponderação foi dirigida ao Relator. Claro

que o pedido de retirada é unilateral. Se S.Exa. se sente com necessidade de retirar a matéria de pauta, ninguém
pode contestar. Minha preocupação não foi de S.Exa. votar hoje ou deixar de votar. Se S.Exa. pudesse retificar
aquilo que entendeu que precisa ser retificado nesta reunião, poderíamos ganhar tempo. V.Exa. sabe as
dificuldades para votar algo na Comissão. Temos que valorizá-la. Resultado: todas as matérias estão indo direto
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para o Plenário. Se o Relator entende que será melhor retirar a proposta, não há por que deixar de atender o
Relator. Não poderia deixar, entretanto, de tecer os elogios ao Sr. Relator, que teve o cuidado, como disse o
Deputado Pedro Novais, de atender os Deputados naquilo que foi possível a S.Exa.

Acho que o relatório poderia ter sido votado hoje, não há nada que impeça isso. Faço referência tanto à
Oposição quanto ao próprio PPS. Mas a questão é unilateral. Se o Relator se sente mais à vontade retirando a
proposta para reexaminá-la, estou absolutamente de acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Agradeço a compreensão do Deputado Humberto Souto.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, pelo PTB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, muito obrigado.
Também gostaria de deixar registrados nossos cumprimentos ao Relator, que atendeu se não todas, boa

parte das emendas, mostrando respeito aos Deputados e Senadores. Esse tem que ser o papel da Comissão. Os
Parlamentares apresentam emendas buscando levar parte desses recursos para seus Estados. O Relator está de
parabéns. Esperamos poder aprovar seu relatório com poucas alterações, preservando, acima de tudo, as emendas
que foram apresentadas pelos Senadores e Deputados.

Parabéns ao Senador Leomar Quintanilha.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Concedo a palavra a V.Exa.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, antes de mais nada, para nós desta Casa, tê-lo

na Presidência é extremamente gratificante. Peço desculpas a V.Exa. por ter faltado a algumas reuniões. V.Exa.
sabe que ser mulher em uma Casa de 513 membros já é muito difícil; ser mulher, com tantas tarefas, mais difícil
ainda. Parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos. Assim, democraticamente, vamos construindo um trabalho
profícuo nesta Casa.

Parabenizo também o Senador Leomar Quintanilha. Talvez passe desapercebido por alguns Deputados e
Senadores, mas construir um relatório democrático, com o olhar para esta Casa inteira, com seus representantes, é
algo muito difícil. O Senador soube fazê-lo. Portanto, vamos contemplá-lo com o tempo necessário, para que S.Exa.
restabeleça o diálogo e tenha condições de pôr o relatório em votação.

Prazer em reencontrar V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputada Rose de Freitas, agradeço a

generosidade de V.Exa. Havia uma medida a ser tomada no dia de hoje, mas já reconsiderei essa posição. No
entanto, aproveito a oportunidade para solicitar de V.Exas., Deputados e Senadores, a assiduidade a esta
Comissão. Evidente que foi levado em consideração o fato de que precisamos, neste Colegiado, da presença
feminina, que V.Exa. aqui representa muito bem.

Com a palavra o nobre Líder Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, quero fazer um apelo

ao ilustre Presidente e aos Líderes. Haverá sessão do Congresso hoje para a apreciação de vetos. Em virtude da
urgência e do grande reclamo dos Prefeitos, tendo em vista a queda nas receitas dos Municípios, em virtude do
processo econômico que estamos vivendo, o Governo, com o objetivo de repor o FPM, mandou um crédito para cá.
Para que a medida provisória possa vir, precisamos aprová-lo.

Então, gostaríamos de consultar o ilustre Presidente sobre a possibilidade de mandarmos a matéria direto
para o Plenário. Solicito a V.Exa. também que já indique um Relator, que poderá trabalhar nesse período da tarde
para a noite, a fim de que possamos, na sessão desta noite, abrir essa excepcionalidade para votar esse crédito.

Esse é o apelo que faço a V.Exa., Sr. Presidente, e aos demais Líderes, tanto da base do Governo quanto
da Oposição. Acho que essa proposta não é do Governo nem da Oposição. Ela foi apresentada exatamente para
ajudar os nossos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Quero comunicar a V.Exa. e a todos os membros que, no
dia de ontem, já havia tomado decisão sobre a designação do nobre Deputado Darcísio Perondi para Relator desse
projeto de lei. Mantenho, evidentemente, a designação, assinando inclusive o ato neste instante. A Presidência não
estabelece nenhuma objeção a que esse projeto seja encaminhado diretamente ao Plenário do Congresso Nacional
no dia de hoje. Está atendida, portanto, a solicitação.
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Embora já o tenha feito mediante ofício, quero aproveitar a oportunidade para repetir às Lideranças do
blocão a solicitação de resolução do impasse quanto à indicação dos Relatores-Setoriais das Áreas Temáticas V -
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e X - Trabalho, Previdência e Assistência Social. Ainda não foi resolvido o
impasse.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o nobre Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, já temos um acordo. Inclusive acabamos de marcar uma

reunião na Liderança do Governo, após esta reunião, para definimos essa questão. Então, com certeza, V.Exa. terá
hoje ainda a indicação. Se isso não acontecer, V.Exa. terá que indicar os Relatores.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Agradeço a manifestação de V.Exa., que, como sempre, é
de uma praticidade extrema, o que é necessário para esta Comissão. Mas vamos aguardar. Tenha certeza de que
as Lideranças farão a indicação.

Com a palavra o nobre Deputado Claudio Cajado, que já a havia pedido anteriormente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas gostaria de pontuar que, quando V.Exa. designasse os Relatores dos projetos a serem relatados

na Comissão, pedisse que apresentassem, no relatório, juntamente com o parecer e o voto, o espelho das
emendas. Eu acho que esse procedimento facilitaria muito os nossos trabalhos, permitindo que pudéssemos não
apenas ter a visão das emendas de forma global, como analisar o parecer juntamente com o espelho de cada
emenda. Num momento como este, por exemplo, teríamos uma visão maior em cima de cada um dos relatórios,
com suas respectivas emendas. Apenas citar o número da emenda e dizer se foi ou não admitida não nos dá o
conteúdo da emenda. Não sabemos se está corretamente apresentada. Então, pontuo esse detalhe técnico.

Eu, pessoalmente, estarei muito atento a essa questão das emendas no que se refere ao cumprimento da
Resolução nº 1. Se a Resolução, nesse aspecto, não permite que sejam apresentadas emendas, temos que mudá-
la. O que não podemos é fazer o que foi feito no ano passado: aprovarem-se emendas frontalmente contrárias ao
que determina a Resolução nº 1. Por exemplo, no caso do relatório do programa Minha Casa, Minha Vida, eu não
tenho condição de analisá-lo, porque não vi as emendas. Então, como o projeto vai ao Plenário, e já que o relatório
foi apresentado, vou ter que fazer agora o estudo das emendas, para ver se cabem ou não. É uma questão técnica,
e precisamos esperar.

Os Parlamentares sabem que tipo de emenda pode ser proposta a um projeto sobre crédito especial. Num
projeto sobre crédito suplementar, é outro tipo de emenda. Quando o relatório chega sem o espelho, não temos
condição nenhuma de analisá-lo. Então, solicito que, sempre que possível, seja incluída na designação do Relator
essa questão de poder apresentar seu relatório com o espelho das emendas, o que vai facilitar muito o trabalho de
cada Deputado no encaminhamento da discussão e da votação.

Por outro lado, não temos nenhum tipo de reserva em poder discutir no Plenário o projeto específico que
abre o crédito e beneficia os Municípios. Poderíamos até fazê-lo, se houvesse a designação do Relator aqui da
Comissão. Acho importante que a Comissão possa deliberar sobre as matérias de sua alçada. Não fica bom para a
Comissão transformarmos o Plenário na área de competência que seria nossa. Mas há a questão da urgência, e
acho que esse é um projeto consensual aqui na Comissão. Eu vejo um número muito grande de Parlamentares
permanentemente na Comissão, participando dos trabalhos. Sempre que for possível, é importante que possamos
apreciar as matérias aqui, para que, quando cheguem ao Plenário, já tenham o crivo da Comissão.
Excepcionalmente neste caso, o Democratas irá apoiar a ida direta para o Plenário, mas como exceção. Não
gostaríamos de votar no Plenário matérias que a Comissão deveria deliberar com anterioridade.

Então, ficam aqui registrados o nosso posicionamento e a sugestão para que os Relatores apresentem as
emendas com os respectivos espelhos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Nobre Deputado Claudio Cajado, há dois aspectos. O

primeiro deles diz respeito à sugestão que V.Exa. faz. Informo-lhe que trarei na próxima sessão uma explicação,
após a audiência que irei manter com a Secretaria da Mesa desta Comissão para ver a sistemática mais adequada
que venha a facilitar o manuseio e o conhecimento do parecer, da conclusão acerca das emendas a que V.Exa. se
refere.
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Quanto à segunda colocação, devo também dizer que a nossa decisão tem caráter extraordinário, para
exatamente atender àquilo que V.Exa. fundamentou. Ou seja, a fundamentação feita por V.Exa. é completamente
conveniente e correta. Por se tratar de uma questão de forma geral, podemos nos antecipar e dizer que há
consenso e vontade de que os Municípios sejam atendidos da forma mais célebre possível. Tomamos essa decisão
em caráter extraordinário, sendo exatamente uma exceção.

Antes de encerrar a reunião, convoco as seguintes reuniões para a semana que vem.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Sr. Presidente, antes de encerrar os trabalhos, V.Exa. me permite

uma ponderação breve?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra V.Exa., nobre Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Agradeço a gentileza de V.Exa.
Não o fiz ao tempo correto, mas, no início da sessão, V.Exa. mencionou o nosso cronograma de debates

acerca da LDO, com a vinda do Sr. Ministro. Será no dia 27, às 14h30min?
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - O Ministro do Planejamento virá no dia12.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Ah, no dia 12.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - O Presidente do Banco Central seria designado, em

princípio, no dia 13, mas, diante de uma solicitação, combinamos para o dia 27 de maio.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Em hipótese alguma quero subverter os trabalhos da Comissão, mas,

apenas a título de sugestão, em sendo uma matéria densa, complexa e ampla, há de se compreender que demanda
tempo. Então, a sugestão que apresento, se os colegas estiverem de acordo, é que, em vez das 14h30min,
começássemos um pouco mais cedo, quiçá, às 13h, para que tivéssemos mais tempo para abordagem e
manifestação dos Deputados. Não sei se estou criando algum problema, mas me parece razoável.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Devo, antes de abrir a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, dizer o seguinte: essa data e esse horário foram previamente consensuados com o Ministro. E é de boa
política fazermos isso de forma combinada, consensual. Não sei se haveria tempo suficiente para estabelecermos
não uma outra data, mas outro horário.

Ouço o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se realmente marcarmos às 14h30min, sabemos que a

audiência começará às 15h. Poderíamos acertar com o Ministro às 14h. Acho que não haveria nenhuma dificuldade
para o Ministro antecipar 30 minutos a sua vinda. S.Exa. estaria aqui, às 14h, à disposição da Comissão. Acho que
o Ministro tem o maior interesse de atender essa demanda da Comissão, porque é um debate importante. Está aqui
o nosso Relator, Deputado Wellington Roberto. Acho que não teríamos dificuldades se a reunião for às 14h. Às 13h
realmente ficaria mais difícil, já que S.Exa. pode ter outro compromisso. Mas podemos assegurar a V.Exa. que o
Ministro poderá comparecer às 14h.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, gostaria apenas  de deixar dois registros. O

primeiro trata de um questionamento  — não sei o procedimento que V.Exa. vai adotar —  em relação às reuniões
com o Colegiado de Líderes. Quero dizer que é muito importante para nós manter uma rotina em que possamos ter
o entendimento antes de vir para o plenário. Não sei o motivo que hoje levou V.Exa. a cancelar a reunião no Colégio
de Líderes, mas, como não a realizamos, gostaria de deixar um apelo a V.Exa. no sentido de que nos ajude.

O grande combustível desta Casa é o cumprimento de acordos, e estamos vivendo um momento hoje,
dentro da Comissão de Orçamento, que nos preocupa muito. Na composição do Orçamento para o exercício de
2008, foi feito um acordo aqui na Comissão com vistas a ressarcimento dos recursos provenientes da Lei Kandir
para os Estados, num montante de 1 bilhão e 300 milhões de reais.

O Governo enviou o PLN nº 12, em que reconhece um superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial
da União, no exercício de 2008, de 29,5 bilhões de reais. E destina a crédito um volume de 15, 458 bilhões de reais,
sendo que havia no acordo feito, sob o aval desta Comissão, um compromisso de que a primeira destinação desse
recurso de superávit seria para o ressarcimento dos Estados beneficiados com a Lei Kandir.

Então, gostaria de solicitar a V.Exa., fazendo um apelo à Liderança do Governo, que nos ajude no sentido
de alertar o Governo para a necessidade de fazer a distribuição dos recursos referentes ao exercício de 2008 que
pertencem aos Estados, que totalizam um volume de 1,3 bilhão de reais. Tenho certeza de que V.Exa. pode cumprir
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um papel muito importante nessa negociação, que, concluída, será fundamental para que possamos ter aqui uma
condução de boa vontade em relação aos procedimentos entre Oposição e Governo, que espero sejam a favor do
País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Registrada a manifestação de V.Exa., com a palavra o

nobre Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO -  Sr. Presidente, é bom esclarecer ao Plenário desta

Comissão que o Ministro virá no dia 12, terça-feira. Não é na quarta-feira. Como costumamos [P4]nos reunir na
quarta-feira, esclareço à Comissão que S.Exa. virá no dia 12, terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só quero fazer uma observação com relação ao

que foi colocado pelo Deputado Narcio Rodrigues. S.Exa. faz referência a uma definição que votamos nesta
Comissão, por ocasião da apreciação do Orçamento passado, sobre o repasse de 1,3 bilhão de reais ao Estados ao
longo do ano. Mas pode ter certeza, Deputado Narcio Rodrigues, que a Liderança do Governo, a base do Governo,
todos têm interesse nisso. Vamos cumprir os acordos que foram votados no ano passado.

E agora, Sr. Presidente, na condução de V.Exa., tenho certeza que vamos procurar o entendimento para
fazer esse ajuste com os Ministérios do Planejamento e da Fazenda, para que possamos, de fato, atender à
reivindicação de V.Exa. Estamos resolvendo agora a questão do FPM e, em seguida — V.Exa. pode ter certeza —,
estaremos  à sua disposição para, juntos, trabalharmos esse processo e atender à reivindicação dos Estados com
relação à Lei Kandir que o Deputado Narcio Rodrigues apresenta. Espero que este ano o Deputado Magela, como
nosso Relator, resolva de vez esse problema da compensação das exportações dos Estados.

Colocamo-nos à disposição de V.Exa. para encontrarmos uma forma de fazer esses repasses para os
Estados. Nós os aprovamos, e eles têm que ser feitos ao longo do ano, e não no final do ano. Precisamos achar um
caminho para começarmos a fazer esses repasses, atendendo a essa justa reivindicação dos Estados brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, aproveitando esta

oportunidade e a liberalidade de V.Exa. para este debate, quero fazer uma concitação aos companheiros da
Comissão. Aqui no Congresso Nacional, estão aparecendo todos esses escândalos, todos esses estardalhaços com
referência a todas as nossas problemáticas. Isso acontece porque às vezes não antecipamos as coisas, não
tomamos as providências que a própria Casa teria que tomar. E acabam indo questões para o Ministério Público,
para isso, para aquilo e tal.

Eu estava pensando, já que estamos falando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em apresentar uma
emenda à LDO — e já quero sugerir aos Deputados para começarem a pensar sobre isso  — com referência às
emendas individuais.

Existem hoje muitos bochichos, comentários de que Deputados vendem emendas. Há uma série de atos
com sentido pejorativo creditados aos Deputados. Isso é facilitado quando um Parlamentar apresenta uma emenda
para um Estado que não é o seu, para uma região que não é a sua. O Deputado, às vezes, pega uma emenda e vai
para uma região de outros Deputados. Chega lá e começa a oferecer emendas. Eu estava pensando que, antes que
se comece uma onda para acabar com as emendas individuais, deveríamos tomar uma providência que poderíamos
chamar de regulamentadora. Não seria moralizadora, porque não há conhecimento exato, não sabemos se é
verdade que essas coisas acontecem. Mas existem comentários, e os Deputados os conhecem. Seria uma forma de
inibir um pouco a expansão da emenda. Ou seja, o Deputado ficaria limitado a apresentar as suas emendas
individuais na sua área eleitoral, no seu Estado e na sua região eleitoral, para evitar essa briga entre Deputados que
pegam as emendas, põem-nas debaixo do braço e começam a negociá-las a troco de votos ou de vantagens
pessoais em região dos outros. Tenho a impressão que isso seria importante. Faríamos algumas exceções, para
não tolher a iniciativa do Parlamentar, mas acho que seria uma medida interessante.

Gostaria de submeter essa sugestão aos Deputados, para que começássemos a pensar nisso. Quando
viesse a LDO, o prazo de emendas, então poderíamos discutir sobre o assunto. Sr. Presidente, com certeza que
uma iniciativa como essa seria importante para o fortalecimento do Congresso.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

7

O SR. PRESIDENTE (Senador Almeida Lima) - Srs. Deputados, Srs. Senadores, está encerrada a Ordem
do Dia desta sessão.

Há [P5]pouco estava para encerrar a sessão, quando o nobre Deputado Otavio Leite pediu a palavra. Vejo
que existem duas questões e eu gostaria de respondê-las.

A primeira delas diz respeito ao Deputado Wellington Roberto, informando que a reunião do dia 12 de maio,
terça-feira, justifica-se pelo caráter de reunião extraordinária para um fim específico, uma vez que se trata de uma
audiência pública, cumprindo, assim, o que determina a Resolução nº 1. Refiro-me à vinda do Ministro do
Planejamento para dar explicações a respeito de todo o planejamento orçamentário e fiscal e da LDO para 2010.

Quanto às colocações do nobre Deputado Humberto Souto, que me parece é quem tem conhecimento de
tais fatos, diante da manifestação única de S.Exa. até o presente momento, a Mesa aguarda as suas sugestões em
forma de projetos legislativos.

Antes de encerrar a presente sessão, convoco as seguintes reuniões para a semana que vem: reunião de
audiência pública no dia 12 de maio, terça-feira, às 14h, com a presença do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão; e reunião ordinária no dia 13, quarta-feira, às 14h30min.

Declaro encerrada a presente reunião.


