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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Havendo número regimental para a abertura dos
trabalhos, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 7, 8, 9 e 10/2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre as mesas de trabalho.
Não há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Antes de suspender a reunião, convoco a continuação dos trabalhos para hoje, terça-feira, às 14h30min,

neste plenário.
A reunião está suspensa.

(a reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 5ª reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 7, 8, 9 e 10, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalho. Há quorum para deliberação nas
representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

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

Em discussão as atas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do

regulamento interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 2ª reunião
extraordinária, realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2010; 2ª reunião de audiência pública realizada no
dia 26 de maio de 2010; 3ª reunião extraordinária, realizada em 1º de junho de 2010; 5ª reunião ordinária,
realizada no dia 16 de junho de 2010; e 4ª reunião extraordinária, realizada em 22 de junho de 2010.
As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Conforme foi decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a

leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.

De ordem do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador
Almeida Lima, dou conhecimento da correspondência recebida, em atendimento ao disposto no art. 8º “b” do
Regulamento Interno da Comissão.

EXPEDIENTE

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) OFÍCIO JS/2010/113, de 26 de maio, do Deputado Julio Semeghini, solicitando remanejamento da dotação da
Emenda nº 3610.0008, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (PLOA para 2010).
2) Ofício nº 0150/2010, de 27 de maio, do Deputado Luiz Bittencourt, solicitando a retificação dos termos constantes
na inclusão de  programação das emendas nºs 0029, 0030 e 0031, apresentadas ao Projeto de Lei Nº 006/2010-
CN.
3) Ofício nº 192/2010/Gab.443, de 27 de maio, do Deputado Sandro Mabel, solicitando a retificação dos termos
constantes na inclusão de  programação das emendas nºs 0024, 0025 e 0026, apresentadas ao Projeto de Lei Nº
006/2010-CN.
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4) Ofício nº 0200/2010, de 27 de maio, do Deputado Leandro Vilela, solicitando a retificação dos termos constantes
na inclusão de  programação das emendas nºs 0021 e 0023, apresentadas ao Projeto de Lei Nº 006/2010-CN.
5) Ofício nº 0197/2010/Gab.443, de 1º de junho, do Deputado Sandro Mabel, solicitando a retificação dos termos
constantes no Ofício nº 0192/2010, de 27.5.2010, que trata da inclusão de programação das emendas apresentadas
ao Projeto de Lei nº 006/2010-CN.
6) OF. IN. Nº 012/2010-Gab. de 1º de junho, do Deputado Bruno Araújo, informando que como Coordenador do
Comitê de Avaliação da Receita desta Comissão e como Relator da Receita, enviou ofício ao Ministro de Estado da
Fazenda, Guido Mantega, no qual relata seus objetivos de trabalho na elaboração do Relatório. Nesta oportunidade,
convidou juntamente com sua equipe, para lhes apresentar os consultores que o acompanhará em seu trabalho até
a aprovação do Relatório e sua eventual atualização.
7) OF/B/078/10, de 1º de junho, do Deputado Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB, solicitando a indicação da
Deputada Ana Arraes (PSB/PE) para relatar o Projeto de Lei nº 12/2010-CN.
8) OF/B/079/10, de 2 de junho, do Deputado Rodrigo Rollemberg, Vice-Líder do Bloco PSB/PCdoB/PMN/PRB,
solicitando a indicação do Deputado Valadares Filho (PSB/SE) para relatar o Projeto de Lei nº 13/2010-CN.
9) Ofício nº 095/2010 GDLM, de 2 de junho, do Coordenador do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras
e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI, Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG), consultando sobre
a possibilidade de autorização para uma visita a Refinaria Abreu e Lima da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, no
mês de junho, a todos os Parlamentares que atuam como membros do referido Comitê, visando conhecer as obras
em andamento e os problemas relativos ao seu gerenciamento.
10) Ofício nº 00818/2010, de 2 de junho, do Senador Eduardo Suplicy (PT/SP), solicitando alteração das emendas
nºs 2211.0013 e 2211.0020, de sua autoria, apresentadas ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (PLOA para 2010).
11) Of. Gab. JC/Nº 077/2010, de 7 de junho, do Deputado José Chaves (PTB/PE), solicitando a correção da
emenda número 3251.0003, de sua autoria, apresentada ao Orçamento Geral da União para 2010.
12) Ofício nº 94/2010-CMA, de 7 de junho, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, Senador Renato Casagrande, solicitando correção na emenda proposta por aquela
Comissão ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 (PLN 04/2010).
13) Ofício nº 0210/2010, de 8 de junho, do Deputado Leandro Vilela, solicitando a retificação dos termos descritos
no Ofício nº 0200/2010, constantes na inclusão de  programação das emendas nºs 0021 e 0023, apresentadas ao
Projeto de Lei Nº 006/2010-CN.
14) Ofício nº 0211/2010/Gab.443, de 8 de junho, do Deputado Sandro Mabel, solicitando a retificação dos termos
constantes no Ofício nº 0197/2010/Gab 443, que trata da inclusão de programação das emendas nºs 0024, 0025 e
0026, apresentadas ao Projeto de Lei nº 006/2010-CN.
15) Ofício nº 0155/2010, de 8 de junho, do Deputado Luiz Bittencourt, solicitando a retificação dos termos
constantes no Ofício nº 0150/2010, que trata da inclusão de  programação das emendas nºs 0029, 0030 e 0031,
apresentadas ao Projeto de Lei Nº 006/2010-CN.
16) Of. Gab. In. 147/2010, de 8 de junho, do Deputado Sérgio Moraes (PTB/RS), solicitando correção da emenda
número 2566.0005,  apresentada ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (PLOA para 2010).
17) Ofício 118/2010-RG, de 16 de junho, do Deputado Rômulo Gouveia (PSDB/PB), solicitando a relatoria do
Projeto de Lei nº 18/2010-CN.
18) Ofício 025/2010/GAB, de 16 de junho, do Deputado Alex Canziani, Coordenador da Bancada do Paraná,
solicitando a retificação da emenda nº 7117.0001, daquela Bancada, apresentada ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN
(PLOA para 2010).
19) Ofício GDGM/BSB nº 069/2010, de 17 de junho, do Deputado Gilmar Machado, Vice-Líder do Governo no
Congresso Nacional, solicitando alteração da emenda nº 3590.0002, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei
nº 4/2010-CN (PLDO para 2011).

Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDAS pelo Presidente:
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1) Ofício nº 099/2010, de 1º de junho, da Deputada Ana Arraes (PSB/PE), justificando ausência nos dias 25 e 26 de
maio.
2) Ofício nº 064/2010-GDFVG, de 8 de junho, do Deputado Virgílio Guimarães (PT/MG), justificando ausência nos
dias 25 e 26 de maio.

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) Expediente de 13 de abril de 2010, do Secretário Executivo do Foro Parlamentar Interamericano, Dr. Juan
Belikow, convidando para o VI Seminario do Foro Parlamentar Interamericano de Gestión para Resultados en el
Desarrollo, que será realizado no México, no período de 27 a 29 de maio.
2) Ofício nº 090/2010 – G.P, de 12 de maio, do Presidente da Câmara Municipal de Barcarena – Pará, informando o
recebimento dos recursos do Orçamento da União, pagos àquele Município.
3) Ofício 75/2010-BCB/Aspar, de 11 de junho, do Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil,
consultando á esta Comissão sobre a possibilidade de se realizar audiência pública de que trata a Lei de
Responsabilidade Fiscal, no dia 1º.7.10.
4) Ofício nº 325/GM-MP, de 16 de junho, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo
Bernardo Silva, solicitando ajuste no Projeto de Lei nº 16/2010-CN, em decorrência da Retificação à Lei nº 12.214,
de 26 de janeiro de 2010.

- Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 1° quadrimestre de 2010, em observância ao disposto no art. 55
da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 122 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, encaminhados
pelos seguintes órgãos:
- Tribunais Regionais do Trabalho da seguintes regiões: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª,
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 23ª e 24ª.
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes estados: Acre, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe.
- Conselho Nacional de Justiça.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente da CMO:

Avisos Seses de 5 de maio:
1) Aviso n° 547/2010 (Acórdão n° 944/2010): Auditoria Operacional no Banco do Nordeste do Brasil – BNB, nas
áreas de recuperação de crédito e de gestão sobre os recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do
Nordeste – FNE.

Avisos Seses de 12 de maio:
1) Aviso n° 604/2010 (Acórdão n° 1.021/2010): Obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em
Campina Grande/PB.
2) Aviso n° 607/2010 (Acórdão n° 1.022/2010): Ampliação do sistema de esgotamento sanitário no bairro de
Sepetiba do Município do Rio de Janeiro - RJ.

Avisos Seses de 19 de maio:
1) Aviso n° 618/2010 (Acórdão n° 1.098/2010): Obras de construção de trechos rodoviários no Corredor Leste – BR
342/ES – Entroncamento BR 101/ES – Nova Venécia – Ecoporanga – Divisa ES/MG.
2) Aviso n° 619/2010 (Acórdão n° 1.101/2010): Obras de expansão da infraestrutura do Aeroporto Internacional de
Natal, no município de São Gonçalo do Amarante/RN.
3) Aviso n° 656/2010 (Acórdão n° 1.119/2010): Obras de construção de unidades habitacionais em Natal/RN.
4) Aviso n° 658/2010 (Acórdão n° 1.120/2010): Obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Pau
Amarelo, bairro do Município de Paulista, região metropolitana de Recife/PE.
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5) Aviso n° 663/2010 (Acórdão n° 1.097/2010): Obras de desenvolvimento dos sistemas de produção de óleo e gás
da Bacia de Santos na região Sudeste (polo de Mexilhão).

Avisos Seses de 26 de maio:
1) Aviso n° 721/2010 (Acórdão n° 1.176/2010): Obras de terraplenagem, construção de pistas de taxiway e do pátio
de aeronaves do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Florianópolis/SC.
2) Aviso n° 722/2010 (Acórdão n° 1.177/2010): Obras de construção do terminal de passageiros, pátio de
aeronaves e acesso viário no Aeroporto de Guarulhos, no Estado de São Paulo.
3) Aviso n° 756/2010 (Acórdão n° 1.202/2010): Ampliação do sistema de abastecimento de água de Porto Velho-
RO.
4) Aviso n° 759/2010 (Acórdão n° 1.199/2010): Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários – no Estado de
Minas Gerais.
5) Aviso n° 761/2010 (Acórdão n° 1.200/2010): Melhoria das Condições de Habitabilidade – Nacional.
6) Aviso n° 766/2010 (Acórdão n° 1.190/2010): Manutenção do Distrito Industrial de Manaus, em Manaus/AM.
7) Aviso n° 721/2010 (Acórdão n° 1.176/2010): Obras de terraplenagem, construção das pistas de taxiway e do
pátio de aeronaves do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Florianópolis/SC.

Avisos Seses de 2 de junho:
1) Aviso n° 770/2010 (Acórdão n° 1.244/2010): Obras de Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, no Rio
Grande do Sul.
2) Aviso n° 779/2010 (Acórdão n° 1.261/2010): Obras de Implantação do Sistema Produtor Pirapama e de
Interligação dos Sistemas Pirapama e Gurjaú, no Estado de Pernambuco.
3) Aviso n° 783/2010 (Acórdão n° 1.270/2010): Base de dados específica para custos de itens de obras
aeroportuárias no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI- aeroportuário.

Avisos Seses de 9 de junho:

1) Aviso n° 838/2010 (Acórdão n° 1.324/2010): Obras de construção da BR393/ES, trecho Bom Jesus – Cachoeiro
do Itapemirim/ES.
2) Aviso n° 839/2010 (Acórdão n° 1.345/2010): Execução do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social
(PSH) no Estado da Bahia.
3) Aviso n° 846/2010 (Acórdão n° 1.343/2010): Obras de implantação, ampliação  ou melhoria de sistemas públicos
de esgotamento sanitário nos municípios de Luiz Eduardo Magalhães/BA e Santana do Ipanema/AL.
4) Aviso n° 847/2010 (Acórdão n° 1.341/2010): Obras de ampliação do  sistema de drenagem urbana em Nova
Friburgo/RJ.
5) Aviso n° 850/2010 (Acórdão n° 1.337/2010): Apoio a sistemas de abastecimento de água em municípios de
regiões metropolitanas.
6) Aviso n° 855/2010 (Acórdão n° 1.338/2010): Apoio a sistemas de esgotamento sanitário em municípios de
regiões metropolitanas.7) Aviso n° 865/2010 (Acórdão n° 1.334/2010): Obras da rodovia BR-265/MG.
8) Aviso n° 867/2010 (Acórdão n° 1.347/2010):  Implantação do sistema adutor Alto Leste no Estado do Rio Grande
do Norte – Proágua Nacional.

Avisos Seses de 16 de junho:

1) Aviso n° 870/2010 (Acórdão n° 1.368/2010): Construção do Berço 100, alargamento do Cais Sul e ampliação do
Porto do Itaqui/MA.
2) Aviso n° 890/2010 (Acórdão n° 1.378/2010): Obras de construção de contorno rodoviário no município de Foz de
Iguaçu, na BR-469 no Estado do Paraná.
3) Aviso n° 891/2010 (Acórdão n° 1.381/2010): Obras de construção do sistema adutor do Sudeste Piauiense.
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4) Aviso n° 897/2010 (Acórdão n° 1.392/2010): Obras do Governo do Distrito Federal  - GDF para construção de
1.290 unidades habitacionais na Vila Estrutural/DF.

- Aviso Seses-TCU encaminhados ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior tramitação na
forma de AVISO do Congresso Nacional:

Avisos Seses de 12 de maio:
1) Aviso n° 597/2010 (Acórdão n° 1.037/2010): Acompanhamento de Relatórios de Gestão Fiscal de Órgãos e
Entidades de Poderes da União, referentes ao 3º quadrimestre de 2009, com o objetivo de apurar o cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada pelo correio eletrônico aos gabinetes dos
senhores membros da Comissão e às Lideranças partidárias nesta Casa.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Já está entrando na pauta?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, não.
Requerimento do Deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, coordenador do Comitê de Obras

e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves:
“Requeiro nos termos do art. 215, inciso II, item “c”, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do

Requerimento nº 4, de 2010, de minha autoria, desta Comissão, para posterior apresentação, em época mais
oportuna.”

Defiro a solicitação do eminente Deputado.
Informo às Lideranças da Casa que o quorum desta reunião só foi conseguido porque houve um acordo

pessoal do Presidente com a Senadora Lúcia Vânia. S.Exa. fez com que houvesse quorum na representação do
Senado, e eu quero honrar esse compromisso no sentido de que vamos abrir a Ordem do Dia para leitura da LDO.
A menos que a Senadora mude as condições. Foi esse o acordo feito.

Gostaria que as Lideranças... Senão não teremos condição de prosseguir.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Realmente corroboro as palavras de V.Exa. Estamos

encerrando um entendimento com a Senadora, com o Deputado Luiz Carreira e com o Deputado Rogério Marinho
para que, após a leitura da LDO, tratemos também pelo menos da questão de crédito de pessoal, a fim de
examinarmos a matéria. Peço, então, que invertamos a pauta para tratar da LDO, e posteriormente voltaremos à
matéria. O Deputado Devanir Ribeiro fará o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou propor, então, a inversão da pauta para cumprir o
acordo. Na inversão da pauta, colocarei como primeiro item a LDO.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - A leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A leitura da LDO. Esses são os termos. Somente a

leitura.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - O Presidente faz a proposta de ofício. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Faço. Mas estou vendo se há restrição por parte...
(Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. concorda?
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O.k. Então, a Presidência, de ofício, faz o pedido de

inversão da pauta, colocando como primeiro item...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Item 1 da Pauta nº 10: Projeto de Lei nº 4, de 2010, do
Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011 e
dá outras providências.

Em votação o requerimento de inversão da pauta.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a inversão de pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com a inversão de pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a inversão.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Pela ordem, Sr. Presidente.
Esclareço que ficará assegurada a abertura de prazo para os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por enquanto é só a leitura, Deputado.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Pois é. Mas, no acordo da leitura, eu gostaria que ficasse

assegurado o prazo para apresentação dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com certeza.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Só para fechar completamente o acordo, Deputado Gilmar

Machado... Após a leitura da LDO, como foi acordado, votaremos, na Pauta nº 7, os 2 créditos de pessoal: o 8 e o 9.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Relator é o Senador Tião Viana. Foram apresentadas

2.694 emendas. O voto é favorável, nos termos do substitutivo apresentad0o. Das 2.694 emendas apresentadas, o
Relator ofereceu voto pela aprovação a 206 emendas apresentadas. O Relator ofereceu voto pela aprovação a 206
(texto e Anexos I, II, III e IV) e 190 (Anexo VII, Metas e Prioridades); pela aprovação parcial a 362 (texto e Anexos I,
II, III e IV) e a 695 (Anexo VII, Metas e Prioridades); e pela rejeição a 981 (texto e Anexos I, II, III e IV) e a 248
(Anexo VII, Metas e Prioridades). Indicou para inadmissibilidade as Emendas nºs 1071001, 12240001, 20290001,
24420001, 25460003, 25730001, 25760005, 3140005, 36140003, 71170001, 71180001, 71180005. Caso o Comitê
de Admissibilidade de Emenda da Comissão Mista do Orçamento não se reúna oportunamente, além dessas, foram
apresentadas 334 emendas de Relator para compor o Anexo de Metas e Prioridades.

Com a palavra o Relator, Senador Tião Viana, para apresentação do relatório e da errata.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka, Sras. e Srs. Parlamentares, eis

o relatório:
“Considerações Iniciais
O Senhor Presidente da República, no cumprimento de suas prerrogativas constitucionais, encaminhou ao

Congresso Nacional o projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para 2011 — PLDO 2011. No âmbito do
Congresso, o projeto tomou a forma de Projeto de Lei nº 4, de 2010-CN, do qual nos coube a relatoria.

Com a edição da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), foram acrescidas as competências da LDO
como instrumento de controle e aprimoramento da qualidade do gasto público, assumindo papel essencial na
consecução de medidas voltadas ao equilíbrio fiscal.

A LDO também passou a contemplar anexos de metas e riscos fiscais, bem como a explicitação dos
objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial e as metas de inflação para o exercício subsequente,
permitindo o acesso do grande público a um detalhado conjunto de informações relativas à evolução dos principais
indicadores macroeconômicos, tanto no contexto dos resultados efetivamente alcançados, quanto das metas
previstas para o médio prazo.

Em face desses aspectos, o processo de elaboração da LDO assume uma importância inegável para a
condução das políticas públicas, pois, além de explicitar as regras que orientarão a elaboração da lei orçamentária,
são fixadas condições e limites que deverão nortear as decisões macroeconômicas do Governo.

Feitas essas considerações, passamos à descrição das principais alterações implementadas no substitutivo
apresentado.

Do Cenário e Política Econômico-Fiscal
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Cabe à LDO estabelecer a disciplina e a política fiscal a ser observada na elaboração do orçamento.
Nosso substitutivo mantém os parâmetros macroeconômicos que embasaram o projeto de lei. As projeções

fiscais foram assentadas na continuidade do crescimento econômico acelerado e na manutenção da estabilidade de
preços, após o percalço ocorrido em 2009.

O cenário macroeconômico para o período de 2011 a 2013 mostra-se promissor e o PLDO 2011 incorpora
essa expectativa, conforme demonstrado na tabela a que todos os senhores têm acesso (não há necessidade da
sua leitura).

Do Anexo de Metas e Prioridades
O Poder Executivo não encaminhou o anexo de metas e prioridades ao PLDO 2011, sob o argumento de

que a administração pública encontra dificuldade de estabelecer tais metas no âmbito do Governo Federal, em face
do elevado volume de vinculações constitucionais e legais existentes.

Assim, o substitutivo ora apresentado já conta com o Anexo de Metas e Prioridades (Anexo VII). As ações
que o integram decorrem da aprovação das emendas apresentadas pelos nobres pares, das informações enviadas
pelo Poder Executivo e da programação do PAC constante do SIAFI em 17 de maio último e previstas para 2011 no
PPA 2008/2011, tudo conforme as disposições dos itens 2.1.1, 2.1.4 e 2.3.7 do Parecer Preliminar aprovado pela
CMO .

No processo de emendamento ao anexo, foram apresentadas 1.145 emendas, das quais 171 coletivas e
974 individuais. No âmbito das coletivas, apenas 12 das 17 bancadas estaduais participaram do processo —
apresentaram emendas as bancadas de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Em relação às emendas de comissão, na
Câmara dos Deputados apenas 12 das 23 Comissões apresentaram emendas; no Senado, 12 das 13 Comissões
Permanentes emendaram o anexo de prioridades.

No que se refere às emendas individuais, apenas 180 Deputados (35% do total) e 42 Senadores (51%)
apresentaram emendas. Por Unidade da Federação, não houve emendas individuais pelo Estado de Alagoas. A
Bahia foi o Estado com o maior número de emendas (134), seguida por São Paulo, com 100.

Da Execução Provisória do Projeto de Lei Orçamentária de 2011
Trabalhamos com a expectativa de que o novo Governo, que toma posse em 1º de janeiro de 2011, já

conte com a respectiva lei orçamentária aprovada. No entanto, inclusive por ser 2010 ano eleitoral, podem ocorrer
fatos que impeçam essa aprovação. Por isso, as disposições relativas à execução provisória do projeto de lei
orçamentária para 2011, no caso de sua não aprovação até o final do exercício de 2010, foram analisadas com
especial cuidado.

Não comungamos com as disposições originais do projeto, que prevê a execução de despesas de forma
integral ou à base de 1/12, ainda que não aprovado o projeto de lei orçamentária. Consideramos que essa proposta
atinge o exercício das prerrogativas congressuais, porque cria uma situação semelhante à aprovação por decurso
de prazo, representando um desprestígio ao Legislativo, vez que torna quase desnecessária sua participação na
aprovação da Lei de Meios. A manutenção da proposta, assim, não se coaduna com nossa Constituição.

Retornamos a solução que vem sendo estabelecida nas últimas LDOs, qual seja, a de permitir a execução
provisória em duodécimos mensais apenas nas despesas essenciais, estabelecendo uma posição equilibrada, que
permita a continuidade da administração federal e a continuidade das obras consideradas prioritárias pelo próprio
Congresso Nacional. Um eventual impasse ou obstáculo na votação do orçamento para 2011, de acordo com nossa
sugestão, não deixará, conforme nossa solução, inerte o novo Presidente da República, ao tempo em que não
subtrairá em absoluto as prerrogativas do Parlamento.

Nesse sentido, a administração poderá executar provisoriamente, além das despesas obrigatórias e
daquelas normalmente consideradas pelo seu mérito, as despesas correntes de caráter inadiável. Ademais,
prevemos em nosso substitutivo a possibilidade de execução dos valores dos investimentos das estatais, dado que
atuam sob regime de direito privado e concorrência de mercado. A paralisação dos investimentos dessas empresas
redundaria em sérios prejuízos à União, aos sócios minoritários detentores de ações da empresa e a toda
sociedade.

Das Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves
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O capítulo relativo à fiscalização de obras e serviços com indícios de irregularidades graves (arts. 94 a 99)
mereceu uma detalhada análise neste relatório, tendo em vista a polêmica pública em torno do tema. O texto
original do projeto excluía, inequivocamente, a prerrogativa do Congresso Nacional quanto à possibilidade de dispor
sobre a matéria. Esta leitura gerou reação na opinião pública e no Congresso, e a reposição das condições
atualmente vigentes foi uma das diretrizes com as quais trabalhamos.

Devo reconhecer, com satisfação, que o Poder Executivo percebeu esse equívoco e manifestou-se em
seguida no sentido de corrigi-lo. O Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministro do Controle e
Transparência, em audiências públicas realizadas pela Comissão Mista de Orçamento em maio último, afirmaram
que excluir prerrogativas do Congresso não era a intenção na formulação do projeto. A ideia era a explicitação de
critérios a serem levados em conta pelo Congresso Nacional quando da decisão da paralisação.

Dentro desta convergência de visões, procedemos à recomposição da situação constante das últimas
LDOs, que habilita o Congresso ao controle preventivo de obras com indícios de irregularidades graves. Para tanto,
reinserimos as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.

Mantivemos também, por proposta do TCU, a caracterização atual de indícios de irregularidades graves do
§ 1º, IV, do art. 94, contemplando grave violação de princípios constitucionais da Administração Pública.

Por outro lado, acolhemos a inovação proposta pelo Poder Executivo no art. 95 do projeto, no que se refere
à fixação de critérios para avaliar os riscos da paralisação da obra, contrapondo-os aos riscos da irregularidade.
Trata-se de inovação positiva que permitirá não só ao Congresso Nacional, mas a qualquer outra autoridade que
disponha de tais poderes, avaliar com mais clareza os fatores envolvidos em tão grave decisão. Não apenas
acolhemos como inserimos novos incisos com outros elementos de critério, tais como as medidas adotadas para a
solução dos indícios apontados e o estágio de avanço físico da obra.

Para dar efetividade à utilização de tais critérios, definimos um processo ordenado de coleta e
apresentação das informações necessárias à sua consideração. Definimos claramente no § 1º do mesmo artigo a
responsabilidade pela apresentação de tais informações, que deve ser do responsável pela execução da despesa,
uma vez que adentram matéria de conveniência e oportunidade da política pública que nem sequer o órgão de
controle tem mandato para examinar.

Em seguida, o § 2º define os momentos em que tais informações devam ser encaminhadas ao Congresso,
em tempo hábil para a sua análise (facultando inclusive ao executor da obra encaminhá-las também ao TCU
durante a fase de fiscalização). As informações a serem prestadas pelo TCU também são aperfeiçoadas: o § 1º,
inciso III, do art. 97 estabelece que a Corte deverá informar não só o órgão federal, mas também o executor que, na
ponta, realiza as licitações e contratos impugnados, para evidenciar as responsabilidades por cada ato apontado,
mesmo quando a execução ficar a cargo de outros entes não federais como Estados e Municípios.

Reitero, por fim, a convergência de posições: as alterações aqui relatadas acolhem várias emendas
parlamentares propostas sobre esses dispositivos.

Do Controle dos Custos das Obras e Serviços
O art. 129, que trata dos parâmetros de preços das obras públicas, embora em capítulo diverso, está

diretamente relacionado com o tema relativo a obras e serviços com indícios de irregularidades já discutido.
Observamos com satisfação que o projeto mantém a linha rigorosa traçada nas LDOs anteriores, deixando claro que
existem sistemas de referência idôneos e de uso obrigatório, que devem ser utilizados como padrão de
aceitabilidade sem exceção (com a possibilidade ampla de justificativas técnicas de preços específicos em função
das características de cada serviço). Acatamos sugestões de aperfeiçoamento desse dispositivo, essencialmente
para contemplar adequadamente o regime de empreitada por preço global eventualmente adotado no âmbito da
Administração. Isto resultou em nova proposta de redação para o substitutivo, que mantém o rigor original adaptado
a um regime ainda pouco conhecido, o que exige um detalhamento maior das alterações efetuadas.

No caput do artigo, colocamos em evidência que o objeto da avaliação na contratação e na execução de
obras e serviços não é apenas o custo unitário, mas também pode ser as suas composições.

No § 1º, abrimos à Administração a possibilidade de desenvolver sistemas de preços específicos para
obras que tenham peculiaridades técnicas que afastem a aplicação direta do SINAPI e do SICRO, uma vez que, em
algumas situações, esses sistemas não atendem plenamente às necessidades. Para reduzir o risco da utilização de
novos sistemas que substituam aqueles já consagrados e validados, exige a nova redação que a opção seja
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justificada tecnicamente pelo mantenedor do novo sistema e que tal justificação seja aceita pelo Ministério do
Planejamento e Orçamento, órgão central de regulação da matéria no Executivo. A formalização de um novo
sistema permitirá que os órgãos de controle o submetam às mesmas críticas e validações dos atuais sistemas.

O § 2º explicita a obrigação de pesquisa de preços e justificativa técnica para os valores de itens de serviço
não constantes dos sistemas de referência (para os quais não haveria possibilidade de obter o custo padronizado).
O § 3º se mantém inalterado, obrigando a justificativas detalhadas de qualquer composição que se afaste do custo
referencial dos sistemas.

O § 6º mantém a vedação do “jogo de planilhas”, agora ressalvada da formulação específica para o regime
de preço global (que deve ter a mesma vedação, mas expressa de forma diferente).

Já no § 7º, esclarecemos as regras e as condições de fiscalização no caso de adoção do regime de
empreitada por preço global com regime de execução por etapas previsto no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº
8.666, de 1993. Nesse caso os contratos devem ser feitos, medidos e pagos em função de etapas físicas
completadas e entregues. Esclarecemos que os orçamentos de cada uma destas etapas seguem o padrão de
composição de preços dos sistemas estabelecidos. O custo de cada etapa deve ser orçado em valor igual ou menor
ao do custo orçado pelo sistema de referência, mas a medição e o pagamento se fazem obrigatoriamente por
etapas concluídas (resultado) e não por insumos gastos (meio). O inciso V estende essa regra de controle às
situações de alteração contratual de qualquer natureza.

Das Emendas Apresentadas
Os quadros a seguir apresentam os dados referentes ao tratamento dispensado pela Relatoria às emendas

apresentadas ao Texto e ao Anexo de Metas e Prioridades, ao lado dos quantitativos de cada espécie.
Resumo das emendas ao texto:
Bancada Estadual (27). Pela aprovação (0). Pela aprovação parcial (1). Pela rejeição (3). Total de emendas

(4).
Comissão Permanente da CD (21). Pela aprovação (8). Pela aprovação parcial (4). Pela rejeição (34). Total

de emendas (46).
Comissão Permanente do SF (12). Pela aprovação (13). Pela aprovação parcial (6). Pela rejeição (33).

Total de emendas (52).
Senador (81). Pela aprovação (27). Pela aprovação parcial (38). Pela rejeição (216). Total de emendas

(281).
Deputado Federal (513). Pela aprovação (158). Pela aprovação parcial (313). Pela rejeição (695). Total de

emendas (1.166).
Resumo das emendas ao Anexo de Metas e Prioridades.
Houve um total de 1.479 emendas.
Bancadas Estadual (27). Pela aprovação (19). Pela aprovação parcial (38.) Pela rejeição (0). Pela

inadmissibilidade (3). Total de emendas (60).
Comissão Permanente da CD (21). Pela aprovação (15). Pela aprovação parcial (45). Pela rejeição (0).

Pela inadmissibilidade (0). Total de emendas (60).
Comissão Permanente do SF (12). Pela aprovação (16). Pela aprovação parcial (35). Pela rejeição (0).

Pela inadmissibilidade (0). Total de emendas (51).
Senador (81). Pela aprovação (27). Pela aprovação parcial (116). Pela rejeição (45). Pela inadmissibilidade

(3). Total de emendas (191).
Deputado Federal (513). Pela aprovação (113). Pela aprovação parcial (461). Pela rejeição (203). Pela

inadmissibilidade (6). Total de emendas (783).
 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, desde o início tivemos em mente aproveitar ao máximo as

contribuições apresentadas por meio de emendas de Parlamentares das Comissões e das bancadas, visando
sempre ao aperfeiçoamento desse instrumento legal, à luz das disposições constitucionais legais e regimentais que
disciplinam a matéria.

Esta Relatoria foi construída em absoluta interface com as equipes técnicas temáticas do Congresso
Nacional, Comissão Mista de Orçamento, que reúne técnicos com expertise plena no tema. Tivemos o cuidado de
chamar ao diálogo Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, Ministério do Planejamento,
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instâncias do Governo interessadas no tema. Convidamos também para o debate o Ministério Público Federal.
Então, é uma peça... A Relatoria procurou ouvir as pessoas, refletir sobre o assunto com a maior sensatez e achar o
melhor resultado.

Em anexo estão as erratas e o que foi considerado como um adendo ao relatório, que está à disposição
dos Srs. Parlamentares.

Agradeço, de modo muito especial, ao Presidente Moka o intenso apoio dedicado à Relatoria para o
provimento da matéria.

No que diz respeito aos adendos, vou ler os dispositivos.
No caput do art. 25 há uma alteração.

Onde se lê:
“Art. 25. Fica vedado o reajuste em percentual acima da variação do

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE, no exercício
de 2011, dos benefícios auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-escolar
e assistência médica e odontológica, quando o valor unitário vigente do benefício
pago pelo órgão ou entidade no âmbito dos Poderes e do MPU for superior ao
valor médio da União, para cada um dos referidos benefícios, praticado no mês
de março de 2010.”

Leia-se:
“Art. 25. Fica vedado o reajuste em percentual acima da variação do

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE, no exercício
de 2011, dos benefícios auxílio-alimentação ou refeição e assistência pré-
escolar, quando o valor unitário vigente do benefício pago pelo órgão ou
entidade no âmbito dos Poderes e do MPU for superior ao valor médio da União,
para cada um dos referidos benefícios, praticado no mês de março de 2010.)”

Quer dizer, manteve-se o artigo. Houve apenas essa supressão.
Suprimiu-se o § 4º do art. 55, que diz o seguinte:

“Art. 55.......................................................................
§ 4º É vedada a alteração do identificador de resultado primário 3 (RP 3), quando a respectiva

programação houver sido incluída pelo Congresso Nacional.”
No art. 63, onde se lê:

“Art. 63. As eventuais disponibilidades de dotações orçamentárias
relativas aos benefícios auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-escolar,
assistência médica e odontológica, inclusive exames periódicos, e auxílio-
transporte, porventura existentes em unidades orçamentárias no âmbito dos
Poderes e do MPU, somente poderão ser remanejadas para o atendimento de
outras despesas dessas unidades se, comprovadamente, não houver
necessidade de suplementação das referidas dotações de outras unidades
orçamentárias dos respectivos Poderes e Órgãos de que trata o art. 20 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.”

Leia-se:
“Art. 63. As eventuais disponibilidades de dotações orçamentárias

relativas aos benefícios auxílio-alimentação ou refeição, assistência pré-escolar,
assistência médica e odontológica de civis e militares, inclusive exames
periódicos, e auxílio-transporte, porventura existentes em unidades
orçamentárias no âmbito dos Poderes e do MPU, somente poderão ser
remanejadas para o atendimento de outras despesas dessas unidades se,
comprovadamente, não houver necessidade de suplementação das referidas
dotações de outras unidades orçamentárias dos respectivos Poderes e Órgãos
de que trata o art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.”

Ficou desta forma: “assistência médica e odontológica de civis e militares”.
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Houve a supressão de todo o parágrafo único do art. 72.
Também houve a supressão do parágrafo único do art. 74.
No art. 104, incluiu-se o seguinte parágrafo:

“Art. 104.....................................................................
§ 3º Com vistas a atender o prazo máximo estabelecido no § 2º deste

artigo, o órgão central do Sistema Federal de Contabilidade poderá definir
prazos menores para ajustes a serem efetuados por órgãos e entidades da
Administração Pública Federal.”

 No art. 127, § 7º, inciso I, também houve alteração.
Onde se lê:

“Art. 127...................................................................
§ 7º............................................................................
I - poderão ser aceitos orçamentos apresentados pelos licitantes com

custos unitários diferentes daqueles fixados no caput deste artigo, desde que o
preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no edital e no
contrato, observado o § 8º desse artigo, fique igual ou abaixo do valor calculado
a partir do sistema de referência utilizado, assegurado ao controle interno e
externo o acesso irrestrito a essas informações para fins de verificação da
observância deste inciso.”

Leia-se:
“Art. 127...................................................................
§ 7º............................................................................
I - na formação do preço que constará do edital poderão ser utilizados

custos unitários diferentes daqueles fixados no caput deste artigo, desde que o
preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no edital e no
contrato, observado o § 8º desse artigo, fique igual ou abaixo do valor calculado
a partir do sistema de referência utilizado, assegurado ao controle interno e
externo o acesso irrestrito a essas informações para fins de verificação da
observância deste inciso.”

 No art. 127, § 7º, inciso V, fica a expressão “do preço do edital”.
Onde se lê:

“Art. 127.....................................................................
§ 7º............................................................................
V - na situação prevista no inciso IV deste parágrafo, uma vez

formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução,
medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha
de formação do preço, assegurado ao controle interno e externo o acesso
irrestrito a essas informações para fins de verificação da observância dos incisos
I e IV deste parágrafo.”

Leia-se:
“Art. 127.....................................................................
§ 7º............................................................................
V - na situação prevista no inciso IV deste parágrafo, uma vez

formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução,
medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha
de formação do preço do edital, assegurado ao controle interno e externo o
acesso irrestrito a essas informações para fins de verificação da observância dos
incisos I e IV deste parágrafo.”
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 No art. 129, corta-se a expressão “usufruam de maior isenção de contribuições sociais” e se coloca
“possuam o maior número de empregados”.

Onde se lê:
“Art. 129. O TCU realizará auditoria para verificar o cumprimento de

condições a que se submetem as entidades beneficentes de assistência social
de que trata a Lei nº 12.101, de 2009, devendo considerar, dentre os critérios de
seleção para a realização de auditoria, as entidades que usufruam de maior
isenção de contribuições sociais.”

Leia-se:
“Art. 129. O TCU realizará auditoria para verificar o cumprimento de

condições a que se submetem as entidades beneficentes de assistência social
de que trata a Lei nº 12.101, de 2009, devendo considerar, dentre os critérios de
seleção para a realização de auditoria, as entidades que possuam o maior
número de empregados.”

Anexo IV, Seção II.
Onde se lê:
“12. Despesas no âmbito do Ministério da Saúde relativas à prevenção do consumo do crack e ao

tratamento de usuários.” (O nobre Deputado Guimarães deu essa sugestão valiosa para a Comissão).
Leia-se:
“12. Despesas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas”.
Ou seja, acolhe todos os Ministério que estejam envolvidos, porque é uma ação interministerial e não só do

Ministério da Saúde.
 Assim, a redação ficou da seguinte maneira:
“12. Despesas no âmbito do Ministério da Saúde relativas à prevenção do consumo do crack e ao

tratamento de usuários ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.”
A errata, Sr. Presidente, é apenas para os seguintes artigos: art. 18, § 4º; art. 54, § 1º; art. 68, § 1º; art.

130, § 1º.
As alterações efetuadas serão entregues aos Srs. Parlamentares.

Agradeço aos Srs. Parlamentares, especialmente ao Presidente Waldemir Moka, e a toda a
equipe técnica da Comissão de Orçamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nós é que agradecemos a V.Exa., Senador Tião Viana.
Deixo claro que o prazo para destaque, conforme foi levantado pelo Deputado Luiz Carreira, está aberto,

evidentemente, e não vamos colocá-lo em discussão. Deixo claro que o prazo para apresentação dos destaques, a
partir da leitura do relatório, está...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - A partir da discussão. Só pode ser na discussão, não é?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não. O nosso Regimento diz que eu tenho de abrir o

prazo para destaque na apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Isso. Na apresentação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por isso é que estou... Até o final da discussão. Como

não há acordo para abrir a discussão, deixo claro que já estamos abrindo o prazo para apresentação de destaques,
que só se encerrará no momento em que se encerrar também a discussão do projeto, que ainda não abrimos.

 Não sei se ficou claro.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - O.k. Está claro.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, deixe-me ver se compreendi. V.Exa. está

abrindo prazo para apresentação de destaques, ainda que a discussão não esteja aberta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Exatamente. Quero que o Vice-Líder do Governo,

Deputado Gilmar Machado, proponha o acordo, com a aquiescência, evidentemente, da Senadora Lúcia Vânia...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Da Senadora Lúcia Vânia, do Deputado Luiz Carreira, do

Deputado Rogério Marinho e dos demais Líderes.
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Nós havíamos solicitado que hoje fossem votados os PLNs nºs 8 e 9, que tratam de pessoal, e também o
PLN nº 7, Deputados Rogério Marinho, Luiz Carreira e Lúcia Vânia. Se votarmos o PLN nº 3, que já está na pauta
da sessão do Congresso Nacional, sem votarmos o relatório do Deputado José Rocha... Se votarmos um, sem
dinheiro para pagar, vamos ficar sem a possibilidade de atender obras estruturantes do País, não só no DNIT, mas
em outras áreas.

O apelo que faço é em relação a esses 3 projetos. Agora, há outros créditos pequenos. Se V.Exas.
permitirem, poderemos votá-los. Se não, ficarei satisfeito se apreciarmos esses 3. Só entrará na sessão do
Congresso Nacional aquilo que for votado aqui. Não vamos colocar na sessão do Congresso, Sr. Presidente, o que
não for votado aqui. Só colocaremos aquilo que for discutido nesta Comissão.

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Gilmar Machado, vou ouvir agora os

representantes, as lideranças da Oposição, porque a Presidência fez um acordo. Qualquer outra votação após a
leitura seria de comum acordo.

Ouço a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares... Deputado Gilmar

Machado, estou em entendimento com o Presidente no sentido de ver... Nesse remanejamento deveria ter o quadro
de pessoal da SUDECO, e não tem. São 150 cargos apenas para a instalação da SUDECO. Então, estamos
aguardando um contato com o Ministério do Planejamento para ver se ele pode incluir esses 150 cargos no
remanejamento.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não podemos votar os demais, enquanto aguardamos esse
outro?

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Por que vamos votar, se ele tem de tirar desse quadro?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, o 7 não tem nada a ver com o 8 e o 9.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - O de pessoal?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Não...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, não, o 7 não é de pessoal. O 8 e o 9, sim. Mas o 7 é em

relação...
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - O 7 é em relação a quê?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ao recurso do DNIT...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - São 3 bilhões e 400 milhões de reais para...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - ...para pagar as obras do PLN nº 3.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Gostaria de ouvir o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Deputado Gilmar Machado, veja bem, hoje, pelo que estamos

informados, não há quorum na Casa para votação do Congresso Nacional. Há pouco mais de 140 Parlamentares.
Esse projeto demanda um pouco mais de tempo para nos debruçarmos sobre ele. Amanhã haverá sessão

do Congresso Nacional, e não nos negamos a votá-lo. Hoje o que combinamos foi votar os 2 projetos de pessoal.
Estamos dispostos a votá-los. Não há nenhuma dificuldade. Votaremos amanhã o PL nº 7, e à noite, na sessão do
Congresso Nacional, estando tudo certo...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A sessão do Congresso Nacional já está chamada para hoje.
Essa é a nossa dificuldade.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu sei. O problema é que não há quorum na Casa. É uma
questão objetiva.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se não há quorum, não tem problema. Vamos pelo menos
limpando... Esse aqui já é vinculado ao 3.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Gostaríamos de ter mais tempo para nos debruçarmos sobre o
PL nº 7. É um projeto complexo. A nossa assessoria está nos orientando em relação ao nosso posicionamento, que
a princípio é favorável. Mas gostaríamos de um pouco mais de tempo. Amanhã votaremos, com certeza, os PLs nºs
7 e 8 (ininteligível).
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputados Gilmar Machado e Rogério Marinho, a
Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos, se V.Exas. concordarem. Vou tentar ainda encaminhar um
acordo, pelo menos em relação à votação dos PLNs nºs 8 e 9.

A reunião está suspensa por 10 minutos, para que eu possa tentar um acordo.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 5ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 7, 8, 9 e 10, de 2010.

A Presidência vai ler o acordo que foi produzido ainda há pouco com o Líder do Governo, Deputado Gilmar
Machado, e as demais Lideranças presentes.

Pauta nº 7. Há acordo. Em votação, dependendo, Deputado Gilmar... Ainda preciso colocar isso. Mas, em
princípio, temos os PLNs nºs 8, 9 e 10. Aviso nº 6, dentro da Pauta nº 7. Pauta nº 8: Ofício OFN nº 3. Pauta nº 9:
PLN nº 15. Pauta nº 10: PLN nº 14. Esse é o acordo produzido.

De ofício, peço que comecemos pela Pauta nº 7. Mas eu não tenho...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vamos deixar, por enquanto, os PLs nºs 8 e 9.

Passaremos para o Item 4 da pauta, que é o PLN nº 10.
(Intervenções fora do microfone. Ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, eu acabo de chegar, mas está chegando o relatório

do PLN nº 13/10, e também vou solicitar sua apreciação extrapauta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não está na pauta. Não foi nem distribuído, Deputado.

V.Exa. perdoe-me, mas já estamos com dificuldades imensas aqui.
Mas a Presidência vai contemplar V.Exa. e vai nomeá-lo Relator ad hoc do PLN nº 10/10.
Item nº 4 da Pauta nº 7: PLN nº 10/10.
O Relator ad hoc é o meu amigo e ilustre Deputado Ademir Camilo.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, caros colegas, o projeto “Abre o Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$ 505.424.000,00 para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Relatório — passo direito ao voto, Sr. Presidente:
Em razão de todo o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 10, de 2010, na forma proposta

pelo Executivo, e pela inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 a 8.
Sala da Comissão, pelo Senador Jorge Yanai, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro
inadmitidas as Emendas de nºs 1 a 8, como sugerido pelo Relator.

O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.
Ainda dentro do acordo, na Pauta nº 7, passamos à apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº

6/2010, do Congresso Nacional, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 241, de 2010 - TCU
(Plenário), bem como do relatório e da proposta de deliberação que o fundamentam, referente ao Programa de
Trabalho 20.607.0379.1836.0052/2000 - construção de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum -
Malhada dos Bois - construção da Adutora Serra da Batateira, Bahia, constante do Anexo VI da Lei de nº 12.214, de
26 de janeiro de 2010 (Lei Orçamentária de 2010)”.

O Relator é o Senador Jefferson Praia, que não está aqui.
Designo como Relator ad hoc o Deputado Rogério Marinho.
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou passar diretamente
ao voto.

Dentro do exposto e nos termos do art. 124, inciso I, alínea “b”, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso
Nacional, voto no sentido de que esta Comissão dê o seguinte encaminhamento:

- Tome conhecimento do Aviso nº 6, de 2010-CN;
- Exclua do Anexo VI da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, o Programa de Trabalho nº

20.607.0379.1836.0052 - construção de obras de infraestrutura de irrigação de uso comum - Malhada dos Bois -
construção da Adutora Serra de Batateira, Bahia, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2010, Pelo Senador Jefferson Praia.
Esse é o voto, Sr. Presidente. O projeto de decreto legislativo está incluso, os Srs. Deputados e os Srs.

Senadores eu acredito que já tenham acesso a ele; por isso, peço a dispensa da leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado.
 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Ainda dentro da Pauta nº 7, há acordo agora para a votação do item nº 2, o PLN nº 8/10.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A Senadora...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sim, eu obtive a concordância da Senadora Lúcia

Vânia, Deputado.
Passamos à apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 8/2010-CN, que “Altera o Anexo V da

Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro
de 2010”.

O Relator é o Deputado Devanir Ribeiro, Relator ad hoc.
O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, por motivo de doença o nosso Relator não está

presente, o Deputado Virgílio Guimarães, então vou tomar seu lugar.
Há um relatório aqui bem preparado, e vou ler o voto.
No exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos

constitucionais ou legais pertinentes à matéria. Verificamos que a exposição de motivos menciona a possibilidade
de aproveitamento do disposto no presente projeto de lei para a formação do quadro de pessoal de órgãos de
entidades criados após a entrada em vigor da LDO-2010. Porém, como os estritos termos da lei e de seu respectivo
anexo, tal indicação não se expressa, e nada obsta a aprovação do presente projeto.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 8, de 2010, do Congresso Nacional.
Esse é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Ainda dentro da Pauta nº 7, Item nº 3: Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 9/2010-CN,

que “Abre o Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito
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suplementar no valor crédito suplementar no de R$ 285.737.582,00, para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente”.

O Relator, o eminente Deputado Virgílio Guimarães, está ausente.
Fica designado Relator ad hoc o Deputado Devanir Ribeiro.
V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, findo o prazo para a apresentação de emendas

fixado no período de 3 de maio de 2010 a 10 maio de 2010, nenhuma dessas proposições foi formalizada.
Voto do Relator:
Do exame da proposição verificamos que essa iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos

constitucionais ou legais pertinentes à matéria.
Diante do exposto, voto pela aprovação do PLN nº 9, de 2010-CN, na forma da proposição oriunda do

Poder Executivo.
É o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório do PLN nº 9/10 está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado.
 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Passamos à Pauta nº 8.
Item nº 3: Apreciação do relatório apresentado ao Ofício nº 1/2010-CN, que “Solicita a autuação de

expediente encaminhado pelo Reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão — IFMA, de 5 janeiro de 2010, que requer a exclusão do Anexo VI da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de
2010 (Lei Orçamentária de 2010), do Programa de Trabalho nº 12.363.1062.1H10.0001/2009 - Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica Nacional - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica - MA”.

A Relatora é a ilustre Deputada Fátima Pelaes.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pelo conhecimento do Ofício nº 1/2010-CN, do Ofício nº 228/2010/Reitoria, de 27de abril de 2010,

do Processo nº TC 7428/2010-3 —TCU, e das demais peças que os acompanham, e pela exclusão do Anexo VI da
Lei nº 12.214, de 2010 (LOA 2010), do subtítulo 12.363.1062.1H10.0001/2009 - Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica Nacional - Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
- MA, da Unidade Orçamentária 26101 - Ministério da Educação, nos termos do projeto de decreto legislativo
apresentado.

A eminente Relatora está com a palavra para apresentação do seu relatório.
A SRA. DEPUTADA FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente, nobres colegas, passo ao voto.
As informações trazidas ao conhecimento desta Relatoria pelo Reitor, por meio do Ofício nº

228/2010/Reitoria, e principalmente aquelas constantes do Processo nº TC 7428/2010, dão conta de que a obra já
se encontra edificada com mais de 80% do valor contratado, restando, segundo o gestor, apenas a urbanização
externa e pequenos detalhes de acabamento, fato que não justifica mais a manutenção do citado subtítulo no Anexo
VI da LOA 2010, tendo em vista que a obra, no presente caso, já se encontra praticamente concluída.

Nos encaminhamentos propostos no referido Processo, ressaltamos o item 6.4:
“6.4. Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que os indícios de

irregularidade graves, apontados no Contrato nº 133/2008, Edital e Projeto Básico, relativos à obra de Construção
de Unidade de Ensino Descentralizada do IFET-MA, não mais se enquadram no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei
nº 12.017/2009 (LDO/2010)”.

Feitas essas considerações, tendo em vista os novos elementos trazidos ao
conhecimento desta Relatoria, ressaltamos que a Comissão:
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a) Tome conhecimento do Ofício nº 1, do Processo nº TC 7428/2010-3 — TCU, e das demais peças que
o acompanham;

Exclua do Anexo VI da Lei nº 12.214 o subtítulo Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica Nacional.

Sala das Comissões, Deputada Fátima Pelaes, Relatora.
Sr. Presidente, esse é o nosso relatório.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu queria... eu concordo com a Relatora

Fátima Pelaes. Essa obra eu estive visitando há 30 dias, e há um apelo da comunidade pinheirense no sentido de
que ela seja concluída. Então, faz muito bem a Deputada ao ser favorável à exclusão do anexo.

Por isso, acompanho o voto da Relatora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o relatório da Deputada

Fátima Pelaes é realmente muito importante, bem encorpado. Agora, eu faria uma pergunta à Relatora: V.Exa.
aprova aqui a retirada da obra da lista de obras irregulares a pedido da comunidade, não é? Porque está havendo
um prejuízo evidente. O Tribunal de Contas da União pronunciou-se nesse processo? Há algum relatório do Tribunal
retirando óbices sobre a obra?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra a Deputada Fátima Pelaes.
A SRA. DEPUTADA FÁTIMA PELAES - Sim. Nós inclusive anexamos o relatório, que deve estar sendo

encaminhado, mas já foi feita a visita ali por técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e também
daqui. Então, já está anexado o relatório.

E também, Sr. Presidente e nobres colegas, eu gostaria de lembrar que nós tivemos aqui a presença do
Ministro de Estado Chefe da CGU, Jorge Hage Sobrinho, e ele fez uma apresentação mostrando os graves
problemas que as obras com indícios de irregularidade terão se permanecerem paradas por tanto tempo, o prejuízo
que causam ao Erário. Portanto, é uma obra que já está em mais 90%, na verdade só falta apenas a parte de
jardinagem, a urbanização, e nós não podemos deixar que aquela população fique prejudicada. Eu acho que nós
temos de ter bom senso.

Veio aqui o Ministro, e eu ressalto o que ele trouxe à época, quando fez a apresentação: razões para
criação de parâmetros, critérios para paralisação de obras e soluções alternativas. Vejam bem, ele apontou aqui:
soluções alternativas. A paralisação deve ser o último recurso. Em rigor, ela não resolve o problema; ao contrário,
significa renunciar a resolvê-lo.

Nós já estivemos lá, e essa Comissão não pode ficar omissa. Então, eu peço aos nobres pares a
aprovação da retirada, para que nós possamos dar continuidade apenas ao restante da obra, que é muito pouco, e
inaugurá-la, para que a população daquele município venha a ter os benefícios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho, V.Exa. fez um
questionamento. Indago se está satisfeito.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu estou satisfeito com as explicações da Deputada, que fez,
como eu disse, um relatório bastante encorpado. Eu só não entendi o seguinte: o Tribunal de Contas da União já
acostou ao processo um relatório com essa sinalização, ou vai ser acostado ainda? Vai chegar ainda? Só isso.

A SRA. DEPUTADA FÁTIMA PELAES - Quando do nosso relatório para apresentação a esta Comissão,
nós anexamos o que tinha sido feito pelos técnicos, e o Tribunal de Contas deve encaminhar o relatório nos
próximos dias.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k., já entendi.
A SRA. DEPUTADA FÁTIMA PELAES - Mas já está anexado o que nos foi dado oficialmente pelo Tribunal

de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. Não havendo mais quem

queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que concordam com o relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO, com voto contrário do Deputado Rogério Marinho.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam com a aprovação do relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO na representação do Senado.
Pauta nº 9: apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº15/2010-CN, que “Abre ao Orçamento

da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 600.000,00, para
os fins que especifica”.

Deputado Rogério Marinho, o Relator é o Senador Flexa Ribeiro. Ele encontra-se aqui? Ah, desculpe-me,
Senador, eu não o vi. V.Exa. estava conversando.

Ao Relator, Senador Flexa Ribeiro, foram apresentadas 5 emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das Emendas nºs 3, 4 e 5,

e pela rejeição das demais.
O Relator está com a palavra, para apresentação do relatório.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, depois de fazer uma análise com relação ao crédito

especial de R$ 600 mil para o Orçamento da Seguridade Social, em favor do Ministério da Saúde, das 5 emendas
que foram apresentadas, 3 foram consideradas inadmissíveis, não foram admitidas, e as outras foram rejeitadas.

Então, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 15, de 2010, na forma como foi encaminhado pelo
Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o presente relatório do eminente Senador
Flexa Ribeiro.

Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Ah, já.
Antes, porém, eu, embora já o tenha feito, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as
Emendas nºs 3, 4 e 5, como sugerido pelo Relator.

O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
O relatório está em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - No Senado, na representação do Senado Federal.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. pode... V.Exa. tem o apoio dos seus pares. A

eminente Senadora Lúcia Vânia encontrava-se aqui até agora há pouco, ainda.
(Não identificado) - Vamos para frente, para frente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mas V.Exa. não tem nada contra o seu relatório, tem?
(Não identificado) - Nada, nada!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está bem.
Pauta de nº 10, item nº 2: Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14/2010-CN, que “Abre

ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$
1.991.471,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Geraldo Simões.
O Deputado Geraldo Simões estava aqui. (Pausa.)
Deputado Devanir Ribeiro, V.Exa. está sendo designado Relator ad hoc desse Projeto de Lei nº 14, de

2010.
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O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sim, ad hoc.
Voto do Relator, Sr. Presidente:
Constatamos inicialmente que a fonte dos recursos utilizada parece sustentar as suplementações

propostas, em conformidade com o art. 43, § 1º do inciso III da Lei nº 4.320, de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V da Constituição Federal. Verificamos também que o presente crédito não afeta a obtenção de
metas de resultados primários estabelecidos na Lei nº 10.017, de 12 de agosto de 2009, Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2010 (LDO 2010), pois as alterações propostas decorrem do remanejamento entre despesas
primárias discricionárias.

A exposição de motivos ressalta que o Ministério da Pesca e Agricultura assegurou que as programações
objeto do cancelamento não sofrerão prejuízo à sua execução.

Em resumo, as informações prestadas na exposição de motivos que acompanha essa proposta de crédito
adicional, bem como as análises que empreendemos indicam haver coerência com os dispositivos da legislação
orçamentária em vigor e adequação e compatibilidade com o Plano Plurianual 2008/2011, Lei nº 11.653, de 7 de
abril de 2008, e com a LDO 2010.

Quanto às emendas apresentadas, votamos pela sua rejeição, no mérito, em razão da relevância da
programação proposta pelo Poder Executivo.

Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 14, de 2010, do Congresso Nacional, na forma
apresentada pelo Poder Executivo, e pela rejeição das Emendas nºs 01 e 02.

Sala das Sessões, por Geraldo Simões, Relator.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não. Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, eu queria também manifestar a nossa aprovação ao

relatório do Deputado Geraldo Simões, sobretudo porque ele destaca uma obra importante, que é a implantação do
terminal pesqueiro em Salvador, na Bahia, no valor de R$1.673.316,00.

Portanto, registre-se aqui o nosso voto favorável ao relatório do Deputado Geraldo Simões, da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório continua em discussão.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Como também sou filho de baiano, eu aprovo. Voto com Geraldo

Simões.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. Não havendo quem queira

discutir, encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. APROVADO.
Antes de suspender a presente reunião, cancelo a reunião convocada para hoje, às 18h30.
Suspendo esta reunião, e convoco sua continuação para amanhã, quarta-feira, às 14h.
Está suspensa a presente reunião.

(a reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 5ª reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
das pautas nos 7, 8, 9 e 10, de 2010.

Ordem do Dia.
Pauta nº 7. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 7/2010, do Congresso Nacional, que

abre aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios
de Minas e Energia, dos Transportes, da Integração Nacional e das Cidades, crédito suplementar no valor de
R$3.473.462.700,00 (três bilhões, quatrocentos e setenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil e
setecentos reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. O Relator é o Deputado José
Rocha. Foram apresentadas 160 emendas.
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Voto: Favorável nos termos do substitutivo apresentado com aprovação parcial da Emendas nºs 22, 25, 32,
39, 56, 62, 68, 77, 81, 84, 99, 109, 112, 122, 123, 126, 132, 138, 145, 157 e 160; com indicação pela
inadmissibilidade das Emendas nºs 4, 5, 52, 63, 64, 65, 78, 79, 117, 141, 143 e 144, e pela rejeição das demais.

O Deputado José Rocha está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma vez que o Presidente leu

praticamente todo o nosso relatório, permito-me ir ao voto nos seguintes termos:
Tanto o projeto em exame quanto o substitutivo que ora apresentamos são compatíveis com o Plano

Plurianual em vigor, aprovado pela Lei n° 11.653/2008.
Quanto à conformidade com as disposições da Lei n° 12.017, de 12 de agosto de 2009, Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2010, em vigor, as modificações da programação pretendidas por este crédito
não contrariam as vedações expressas nessa lei.

Verifica-se, também, que a proposição e o substitutivo não ferem quaisquer outros dispositivos legais
relativos à alocação de recursos, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101, de 2000,
e que seu detalhamento se acha realizado segundo os princípios de boa técnica orçamentária.

Diante do que aqui foi relatado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n° 07, de 2010, do
Congresso Nacional, na forma do substitutivo que ora apresentamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no §2º, do art. 146, da
Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as
emendas sugeridas pelo Relator.

O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo ao Deputado José

Rocha, que atendeu outros destaques.
Estamos numa luta muito grande para a duplicação da BR-135, que consta do PAC e cujo projeto está

pronto, mas precisamos abrir a licitação.
Peço, então, ao Deputado José Rocha que dê uma atenção especial ao Maranhão, assim como fez em

relação ao Amapá, para que o Estado consiga abrir essa licitação. É uma BR muito importante, é a chegada de São
Luís, são 20 quilômetros, e todos os dias ocorrem acidentes gravíssimos ali.

Então, faço um apelo para o Relator no sentido de que reexamine a questão. Apresentei 3 destaques para
S.Exa. escolher pelo menos um — e tenho certeza de que o Maranhão e seus mais de 6 milhões de habitantes
ficariam muito agradecidos ao Deputado José Rocha por essa gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustre Deputado José

Rocha, do PR da Bahia, vimos que o projeto foi extremamente bem relatado, vimos o cuidado que o Relator teve em
acolher uma série de emendas propostas por Parlamentares das duas Casas. E o nosso comentário é apenas no
sentido de que o atendimento às emendas parlamentares poderia ter sido melhor, mas sabemos que nem sempre é
possível atender a todas as demandas.

De qualquer maneira, estamos de acordo com o que foi pautado. O projeto atende aos pressupostos
constitucionais legais, é um reforço em razão do superávit obtido pela arrecadação que o Governo tem tido de forma
crescente — e esperamos que o Governo, inclusive, devido ao que vem ocorrendo, nos seus contingenciamentos
futuros ou até na remoção destes, leve em consideração os atendimentos dos pleitos dos Estados, principalmente
do que consideramos essenciais e que foram contingenciados, na nossa opinião, de forma desnecessária: os
recursos na área de saúde e de educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão e também o prazo para apresentação de destaques.
Em votação.
Foram apresentados 3 destaques.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório vai ser colocado em votação, ressalvados os

destaques.
Em votação o presente relatório, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o presente relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou concluir a votação e, em seguida, concederei a

palavra a V.Exa.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que concordam com a aprovação do presente relatório, ressalvados os destaques

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Para uma questão de ordem, concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, quero levantar uma questão de ordem com

base no parágrafo único do art. 134 relativo à verificação de quorum na Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Pedro Fernandes, esta reunião foi realizada

com o quorum estabelecido antes de a reunião ter sido suspensa. O quorum exigido é o que está no livro, e o
quorum aqui era suficiente para que pudéssemos reiniciar a presente reunião.

Considero que a questão de ordem de V.Exa. ...
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Deixe-me ler o parágrafo único do art. 134, Sr. Presidente:

“Art. 134. ...................................................................
Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de

Senadores ou Deputados em número inferior ao estabelecido no caput, o
Presidente suspenderá ou encerrará a reunião, ex officio, ou por provocação de
qualquer Parlamentar”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. pode recorrer da decisão da Presidência.
Vamos passar para a votação dos destaques.
Destaque nº1, da Emenda nº 8, do eminente Deputado Pedro Fernandes, que solicita R$80 milhões. O

título é Adequação do Trecho Rodoviário — Estiva ao entroncamento da BR-402, no Maranhão, Bacabeira, na BR-
135, no Estado do Maranhão. (Pausa.)

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o destaque será atendido parcialmente. Acho que

atende à justa preocupação do Deputado Pedro Fernandes com o povo do Maranhão, tão bem representado por
S.Exa. aqui no Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Obrigado, Deputado.
Retiro os outros dois destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Pedro Fernandes retira o destaque.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Apenas uma observação: foi importante que chegássemos a

um acordo, ao atendimento do justo pleito do Deputado Pedro Fernandes, que representa brilhantemente o seu
Estado. No entanto, até para não se criar um precedente, doravante devemos seguir o Regimento no tocante a esse
tipo de pedido. Como houve o acordo, foi contornado o problema, mas quero fazer este registro para que não se crie
jurisprudência em função do que ocorreu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou acatar a questão de ordem de V.Exa.
 Vou submeter agora à votação o seguinte requerimento:
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“Requeiro, nos termos regimentais, destaque, na forma a seguir
indicada, para alteração do voto do Relator: o Destaque nº 1 na Emenda nº 008,
com aprovação parcial”.

Em votação a alteração do parecer do Relator, para atendimento dessa emenda.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O valor do atendimento é de 1 milhão de reais.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo — já conversei a

respeito com o Deputado Rogério Marinho — aos demais Parlamentares. A Senadora Serys Slhessarenko
apresentou uma emenda individual no valor de 9,6 milhões de reais para o Estado de Mato Grosso. Só que, por um
lapso na redação, saiu “Mato Grosso do Sul”, e, em consequência, o nome dos municípios evidentemente não
batem. O correto é Mato Grosso e não Mato Grosso do Sul.

Então, quanto ao PLN nº 24, eu queria fazer um apelo no sentido de que fizéssemos essa alteração,
porque senão S.Exa. ficará com essa emenda totalmente inviabilizada. Talvez pudéssemos colocar a matéria
extrapauta...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Deputado Gilmar Machado, V.Exa. me permite?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Acho que o Deputado Waldemir Moka agradece muito esse equívoco.

(Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sr. Deputado, nós vamos fazer uma adequação, para a

emenda ser aproveitada no Mato Grosso do Sul.
Na verdade, não podemos fazer a correção aqui, porque a matéria nem chegou. A sugestão é no sentido

de que se faça a correção quando da sua votação, hoje, no Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Pauta de nº 7 está encerrada, mas quero prosseguir

na votação, se houver acordo.
Sobre a mesa há o seguinte requerimento do Deputado Ademir Camilo:

“Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão do PL nº 13, de 2010-CN,
na pauta desta sessão, para que seja deliberado pelo Plenário deste colegiado”.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu queria um esclarecimento, Sr. Presidente. De que trata o PL
nº 13?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O PL está sendo distribuído, Deputado Rogério
Marinho.

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Concedo a palavra pela ordem ao Deputado Ademir

Camilo.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Este PLN abre ao Orçamento de Investimento para 2010, em favor

da Companhia Docas e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social — DATAPREV, um crédito
especial. Trata-se de longo estudo para construção de diversos prédios. Não houve nenhuma emenda. Portanto, o
PLN que não traz nenhuma dificuldades para sua inclusão na pauta e sua aprovação o mais rápido possível.

Assim, eu queria contar com a colaboração de todos.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, da nossa parte, sendo a única exceção, não

temos nada a opor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu consulto as demais Lideranças. (Pausa.)
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PR de acordo.
Também tem a aquiescência do PPS.
Deputado Luiz Carreira, sei que V.Exa. está chegando, mas queria ouvi-lo.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Não há nenhuma restrição de nossa parte, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, a Presidência vai prosseguir.
Em discussão requerimento, de autoria do Deputado Ademir Camilo, para inclusão na pauta do Relatório

apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2010-CN. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Extra pauta.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2010-CN, que “abre ao Orçamento de

Investimento para 2010, em favor da Companhia Docas e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social — DATAPREV, crédito especial no valor total de R$25.196.477,00, para os fins que especifica. “

Relator: Deputado Ademir Camilo.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto.
O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelecido no

inciso I, do art. 60, do Regulamento Interno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, caros colegas, Srs. Senadores, este é um projeto,

como disse, em favor da Companhia Docas e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, às
quais abre crédito especial no valor de R$25.196. 477,00.

Passo ao voto:
“A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito

especial, por objetivar a locação de novas programações não previstas na lei orçamentária em vigor, a Lei nº
12.214, de 26 de janeiro de 2010, e ser formulada de acordo com o que determina o art. 56 da Lei nº 12.017, de 12
de agosto de 2009 — LDO 2010.

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 13, de 2010, na forma proposta pelo Poder
Executivo.”

É o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o Relatório do eminente Deputado

Ademir Camilo. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o Relatório do Deputado Ademir Camilo na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com ele permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que concordam com o presente Relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Vou suspender a reunião por 5 minutos para que possamos estabelecer um acordo aqui para a votação da

semana que vem.
Esclareço, preliminarmente, que temos um problema em relação ao plenário. Só temos plenário à tarde.

Então, eu prefiro marcar a sessão para terça-feira, a partir das 19h.
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Qual o horário da reunião?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na terça-feira, às 19h.
Então, está suspensa esta reunião e marcado o seu reinício para o dia 6, terça-feira, às 19
 Para a quarta-feira, fica feita a convocação para as 14h30min. Para a quinta-feira, pela manhã, às 10h, e,

à tarde, às 14h30min.
Está suspensa a presente reunião.

(a reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 5ª reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 7, 8, 9 e 10 de 2010.

Em virtude do início da Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados, suspendo a presente
reunião, antes convocando a continuação desta para amanhã, quarta-feira, às 14 horas.

A tempo, convido também os Parlamentares que queiram fazer a discussão especial: Deputados Eduardo
Sciarra, Luiz Carreira, Rogério Marinho, para aproveitar a presença do Relator da LDO, Senador Tião Viana, e fazer
uma reunião com o objetivo de arredondar o texto da nossa LDO e possibilitar a votação amanhã ainda, a partir das
14 horas.

A reunião está suspensa.

(a reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 7, 8, 9 e 10, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos.
Cancelo a reunião ordinária convocada para hoje, 7 de julho, quarta-feira, às 14h30min.
Passamos à Ordem do Dia.
Tendo em vista acordo realizado na noite de ontem, informo que serão apreciados os Itens 2 e 3 da Pauta

nº 11, que são os relatórios aos Projetos de Lei nºs 18 e 19, de 2010, do Congresso Nacional, e a continuação da
apreciação do relatório ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, constante da Pauta nº 10.

Em virtude de a Pauta nº 11 ser objeto da convocação da reunião ordinária de hoje, às 14h30min, faz-se
necessário votar os requerimentos para inclusão dessas matérias na pauta desta reunião, pois é a continuação da
5ª reunião extraordinária iniciada na semana passada.

Primeiro requerimento.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18/2010, do Congresso

Nacional. O autor é o Senador Inácio Arruda.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado, por unanimidade.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O que nós acabamos de aprovar é o requerimento para incluir na pauta o Projeto de Lei nº 18, de 2010, do

Congresso Nacional.
O Relator, Senador Inácio Arruda, não se encontra presente. Eu nomeio o Deputado José Rocha o Relador

ad hoc. S.Exa. está com a palavra para fazer a leitura do relatório.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, primeiro agradeço a
V.Exa. pela designação, em virtude da ausência do Senador Inácio Arruda, para relatar projeto da mais alta
importância, que é o Projeto de Lei nº 18/2010, do Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Esporte, crédito especial no valor de 554 milhões e 400 mil reais, para os fins que
especifica, e dá outras providências.”

Foram apresentadas ao projeto 52 emendas. Nós acompanhamos o relatório do Senador Inácio Arruda no
sentido de ser favorável, nos termos do projeto, com a indicação pela inadmissibilidade das Emendas nºs 12 e 33 e
pela rejeição das demais.

Voto.
O voto é pela aprovação do Projeto nº 18, de 2010, do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder

Executivo.
Houve amplo acordo nesta Comissão para que fosse votado esse projeto, nos termos deste relatório e

deste voto.
Este é o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as
emendas sugeridas pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Nós votamos agora o projeto que foi relatado pelo Senador

Inácio Arruda, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Isso.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Conforme nosso acordo, era outro projeto de lei, outro PL. Qual

é o outro PL?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O PL nº 19.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Seria mais o PL nº 19, e pronto, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Isso.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Vou pedir a V.Exa. que, após a votação desse PL,

suspendamos a sessão para nos debruçarmos sobre a redação de um artigo da LDO, para ver se chegamos a um
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho, a Presidência está
mantendo o acordo  firmado ontem à noite. A inclusão precisou ser feita, porque ela era da pauta da sessão
anterior. É a continuidade dela.

Ainda dentro do acordo, vou votar outro requerimento e incluir o PL nº 19 para ser votado.
V.Exa. se sente esclarecido?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sim. E, em seguida, solicito a V.Exa. que suspenda a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Suspendo a sessão, conforme V.Exa. sugere.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 19, de 2010, do

Congresso Nacional.
O autor é o Deputado Colbert Martins.
Como há acordo, o requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que concordam com a aprovação do requerimento que inclui na pauta o presente
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento que inclui o Projeto de Lei nº 19, de 2010, do

Congresso Nacional, na pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 19/2010, do Congresso Nacional, que abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Turismo, crédito especial no valor de 1 milhão e 500 mil reais,
para o fim que especifica.

A Relatora era a Deputada Fátima Pelaes. Esta sendo nomeado, ad hoc, o Deputado Colbert Martins. Não
foram apresentadas emendas. O voto é favorável, nos termos do projeto.

Com a palavra o Relator, para apresentação do relatório.
O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso

do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o voto do Relator se refere ao Projeto de Lei nº

19, de 2010, do Congresso Nacional:
“Do exame do projeto, verificamos inicialmente que a iniciativa não

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em
particular, no que diz respeito a sua compatibilidade com o Plano Plurianual
2008/2011 (Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008) e a sua conformidade com as
disposições das Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2010 (Lei nº 12.017, de 12
de agosto de 2009).

O acompanhamento da execução orçamentária e financeira, acumulada
até 26 de junho de 2010, elaborado pelo PRODASEN, a partir de dados do
SIAF/, mostra que há disponibilidade de recursos para cancelamento na dotação
oferecida como fonte.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº
19, de 2010, do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputado.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, o Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Ontem à noite fizemos aquele acordo do extrapauta. Quero

apenas perguntar a V.Exa. se está correto. Nós temos o 17, o 16 e o 12. Confere? (Pausa.) Há acordo para hoje?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, V.Exa. está tentando falar do relatório da

Deputada...
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Também. Do 17 e do 12.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É que, na hora, o relatório ainda estava para ser... Nós

não tínhamos ainda a confirmação.
O que eu pretendo é suspender a reunião para a questão da LDO e incluir no acordo também esse

relatório.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - O 16?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Também. Da mesma forma.
Há mais 2 relatórios prontos para serem votados. Porém, eu preciso formalizar o acordo com os Líderes,

porque ontem à noite só foi formalizado o acordo para o 18 e o 19, embora nós sabíamos da possibilidade, porque
estariam prontos os relatórios dos outros 2.

Vou suspender de ofício a reunião para o entendimento.
A Presidência vai suspender a presente reunião por 30 minutos.
Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas 7, 8, 9 e 10, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre a mesa de trabalhos.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 4, de 2010-CN, que dispõe sobre as diretrizes

para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011, e dá outras providências (PLDO de 2011).
O prazo para destaques já foi iniciado no dia 29 de junho e será finalizado ao término da discussão,

conforme estabelece o inciso I, do art. 60, do Regulamento Interno da CMO.
Está iniciada a discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras.

Senadoras e Srs. Senadores, em nome da Liderança do Governo, agradeço ao Presidente o enorme esforço para
coordenar o trabalho, a fim de que pudéssemos avalizar o acordo feito com o Relator.

Quero cumprimentar o Senador Tião Viana pela paciência e tranquilidade para que chegássemos a este
momento de votação.

Quero agradecer à Liderança da Oposição, que também foi firme na defesa das suas posições e, ao
mesmo tempo, nos garantiu um bom acordo, para que pudéssemos ter a melhor LDO possível. Não é a LDO dos
sonhos de todo mundo, mas é a possível.

Sr. Presidente, queremos reafirmar publicamente que votaremos com a Oposição nos destaques que
dizem respeito à questão do fumo, ao Sistema S, às agências,  à execução de investimentos em obras do PAC na
proporção de 1/12. Se não votarmos o Orçamento, votaremos com a Oposição, para garantir para que de fato isso
fique. Votaremos também com o texto conjunto formulado para que as empresas estatais tenham condições de
continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, para que haja o controle, a fiscalização por parte desta Comissão.

Finalmente, por solicitação do PDT encaminhada pelo Deputado Ademir Camilo, que está presente, por
solicitação do Deputado Paulo Pereira da Silva e por reivindicação do Senador Paulo Paim, acolhemos também a
questão do salário mínimo e a questão dos aposentados, apesar de, no meu Estados, os aposentados terem
colocado faixas dizendo que sou traidor dos aposentados. O Deputado Ademir Camilo também aparece nas faixas
que dizem que somos traidores dos aposentados. Estamos votando porque não fazemos política por ranço, por
preconceito ou contra alguém. Eles têm o direito de dizer aquilo que pensam, mas vamos continuar defendendo que
eles tenham direito aos seus reajustes e a melhores condições. (Palmas.) O Governo quer reafirmar o seu
compromisso com a Oposição.

Mais vez, cumprimento o Senador Tião Viana pela firmeza e tranquilidade ao nos ajudar a construir esse
acordo.

Agradeço à Oposição e aos partidos da base, que entenderam e nos ajudaram.
Quero cumprimentar a Senadora Lúcia Vânia pela ajuda permanente em todos os trabalhos, para que, se

Deus quiser, possamos concluir a votação da LDO no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, estamos aqui na tarde de hoje para celebrar um acordo que fará com que a nossa Lei de Diretrizes
Orçamentárias reflita realmente o pensamento da sociedade brasileira.
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Nós da Oposição tivemos o cuidado de apontar alguns problemas que acreditávamos existir no corpo do
relatório original. O Vice-Líder do Governo, que aqui está, Deputado Gilmar Machado, falou há pouco sobre a
questão do Sistema S, a questão das agências, a questão do investimento, a questão dos aposentados. Quero
deixar claro que tivemos o cuidado, com a receptividade de todos os nossos pares, de fazer com que o papel do
Parlamento fosse respeitado.

É importante realçar que os Governos passam, mas as instituições permanecem. Se nós hoje somos
oposição, amanhã, se Deus assim o permitir e o povo nos ajudar, seremos governo; mas o mais importante é que o
Parlamento continue com instrumentos adequados para o equilíbrio do pacto federativo e com condição de fiscalizar
a correta execução financeira e orçamentária dos recursos públicos. Por isso levamos a discussão até o ponto em
que a sensibilidade do Relator e do próprio Governo permitiu o acordo que hoje será votado nesta Comissão, sem
prejuízo dos destaques que faremos, e queremos discuti-los um a um.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão
Para discutir, concedo a palavra ao o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras.

Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de inicialmente fazer um apelo ao Relator.
Senador Tião Viana, sei que V.Exa. se encontra nos ajustes finais, mas quero lhe fazer uma solicitação, em

nome da Aeronáutica.
Sr. Presidente, tivemos um problema de não inclusão no Anexo VII - Prioridades e Metas, do programa

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira, o que foi feito pela Marinha e pelo Exército. Por uma
dificuldade nossa, isso aconteceu. Peço a V.Exa. que inclua no Anexo VII - Prioridades e Metas o programa
Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea, a exemplo das outras Forças, com as seguintes ações: aquisição e
implantação de aeronaves FX, que diz respeito aos caças; aquisição e implantação do KC-X2, que diz respeito às
aeronaves de transporte; e implantação do 1º e  do 4º Grupos de Aviação de Caça em Manaus. São projetos de
reaparelhamento e adequação da Força Aérea Brasileira, a exemplo da Marinha e do Exército, que têm incluídas as
suas prioridades no Anexo VII. Espero que todas as Forças possam ter tratamento equânime, o que sei que V.Exa.
dará.

Deputado Waldemir Moka, cumprimento V.Exa. Nesta Presidência, V.Exa. tem-se comportando não como
Presidente do nosso partido, o PMDB, mas um presidente acima de partidos, como o demonstrou agora, tentando
equilibrar todas as situações.

Parabenizo o Relator, que tem tido uma das melhores atuações.
V.Exa. faz uma boa relatoria, Senador Tião Viana. A Comissão está se comportando dentro dos prazos, na

forma e no momento adequados.
Cumprimento todos aqueles que trabalham nesta Comissão, mas me permito fazer elogio a todos os

membros da Oposição, que mantêm um excelente nível de discussão e de participação, Deputados Rogério, Bruno
e Sciarra. Elogio especialmente o Deputado Luiz Carreira, com quem brinco muito, mas a quem respeito, por ser um
grande Parlamentar.

Espero que possamos aprovar agora e, quem sabe, votar no Congresso Nacional ainda hoje.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há uma lista de inscrição.
Está inscrito para discutir o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, inscreva-me.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, inicialmente, cumprimento o Relator, Senador Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Um minuto.
Peço silêncio para que possamos ouvir os Parlamentares na discussão do texto da LDO.
V.Exa. tem a palavra.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Estava dizendo que inicialmente queria cumprimentar o
Senador Tião Viana, Relator da LDO, porque ao longo de todo esse processo esteve muito aberto às discussões e
também foi muito preciso nos ajustes a que procedeu, nascidos na discussão, para que esse acordo acontecesse.

Senador Tião Viana, lembro o acordo que fizemos em relação às agências reguladoras. A redação dada ao
texto visa valorizar as metas de desempenho das agências, sem fixar “com contrato de gestão”. Acho que ficou bom
e tenho certeza de que vai favorecer e valorizar ainda mais o trabalho das agências reguladoras.

Quero dizer também que propusemos, juntamente com outros Parlamentares, ajustes no Sistema S, o que
também foi acolhido por V.Exa. Entendemos que será bom para o Sistema S, que presta um grande serviço ao
País.

Da mesma forma quanto à indústria fumageira. Entendemos ser fundamental não criar esse obstáculo, até
porque existe uma questão legal no Brasil em relação a esse assunto. Vamos quebrar a isonomia se fizermos
qualquer alteração nesse sentido.

Além disso, lembro ao Relator que a meta Construção do Contorno Oeste em Cascavel, no Estado do
Paraná, quando da apresentação do seu relatório, foi rejeitada, e apresentei o Destaque nº 25 simplesmente para
inclusão dessa meta. Agradeço ao Relator por nos atender, ainda que parcialmente.

Defendo a emenda do Senador Flávio Arns a respeito às entidades privadas sem fins lucrativos como as
APAEs, especificamente entidades sociais que atendem idosos, crianças e deficientes — está aqui o Senador Flávio
Arns. Tivemos o atendimento parcial do nobre Relator e queremos, enfim, agradecer a S.Exa. essa disposição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
O próximo inscrito é o Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, gostaria de me associar ao Deputado...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vamos ouvir os Parlamentares inscritos para a

discussão, por favor!
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, quero me associar ao Deputado Colbert Martins

no destaque para reaparelhamento e adequação da Força Aérea Brasileira, constante no Anexo VII - Prioridades e
Metas, em que solicitação a aquisição e implantação de aeronave também na base aérea de Manaus, que tive
oportunidade de visitar.

Quero também me associar ao Deputado Arnando Jardim no que diz respeito à Emenda nº 140 ao art. 36,
que inclusive atende à solicitação do Deputado Regis de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. Com a palavra o Deputado
Roberto Britto.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero parabenizar o
Relator da LDO, nobre Senador Tião Viana, pelo brilhantismo com que S.Exa. está conduzindo o fechamento da
nossa LDO. Ao mesmo tempo, solicito que acate o destaque do Deputado Colbert Martins. A Força Aérea Brasileira
não pode ficar sem a aquisição e implementação de aeronaves FX e KC-X2, tampouco sem a implantação do 1º e
4º Grupos de Aviação de Caça na Base Aérea de Manaus. As outras Forças foram aquinhoadas e, evidentemente,
a Força Aérea Brasileira presta relevantes serviços em relação à segurança nacional.

Sr. Presidente, tínhamos uma proposta de destaque, mas acredito que o Relator deva suprimir o § 6º do
art. 50 referente ao orçamento da seguridade social, que diz:

“Art. 50. .....................................................................
§ 6º A União tomará medidas judiciais cabíveis necessárias ao

ressarcimento das despesas do Sistema Único de Saúde com o tratamento de
usuários de fumo e tabaco.”

Como médico, sei perfeitamente que o SUS já conta com a participação do Governo e não podemos trazer
mais empresas para refinanciá-lo.

Acho pertinente que seja retirado o § 6º, do art. 50, da Seção VI - Das Diretrizes Específicas do Orçamento
da Seguridade Social.

Quero agradecer e dizer que estamos lutando para que a LDO seja votada o mais brevemente possível.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, penso que afinal estamos chegando a um acordo

para votar a LDO e quero destacar 3 questões com as quais penso que ganha muito a Casa.
A primeira delas diz respeito ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras com Indícios de

Irregularidades. Esta Comissão, que tem como Relator do PLDO o Senador Tião Viana, está devolvendo a quem de
direito constitucionalmente o papel de paralisar e dar parecer final sobre obras inacabadas no País. Isso tem uma
importância grande, porque significa a recuperação do papel do Legislador e do Legislativo, Sr. Presidente. Quero,
portanto, ressaltar isso. Cabe ao Tribunal de Contas da União, que é o órgão de fiscalização, e ao Legislativo, por
intermédio desta Comissão do Congresso Nacional, dar o veredito final sobre se a obra deve ser paralisada ou não.
Eu queria fazer esse destaque no relatório do Relator Senador Tião Viana.

A segunda é a questão do salário mínimo dos aposentados, também muito importante. Todo mundo sabe
que o crescimento do PIB no ano passado foi negativo, e a LDO está dizendo aos que ganham salário mínimo e aos
aposentados do País que em 2011 vamos ter aumento real, mesmo com o PIB negativo em 2009, Senador Tião
Viana. Isso trará um ganho social enorme para o País, para as centrais sindicais e sobretudo para os assalariados e
os aposentados.

A terceira diz respeito àquele rol de possibilidades de não contingenciamento de recursos. São vários itens,
e quero destacar, Senador Tião Viana, o não contingenciamento dos recursos interministeriais para campanhas de
combate ao crack, questão a que o País é sensível hoje. Em boa hora V.Exa. inclui esse item no seu relatório com
um dos que não deverão ter recursos contingenciados.

No mais, preservam-se no Orçamento os investimentos, os programas sociais, o salário mínimo, enfim
aquilo de que de fato o País precisa.

Portanto, o relatório de V.Exa dá conta desse momento extraordinário de crescimento que o País está
vivendo. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que fez ao País e a este Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, concedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Obrigada, nobre Presidente.
É um prazer muito grande participar desta talvez derradeira reunião da Comissão Mista de Orçamento,

antes da votação do PLDO — Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fiz questão de estar aqui, mais do que na
condição de Líder da bancada do PCdoB, na condição de mulher, Sr. Presidente, na condição de integrante e de
representante do Estado do Amazonas. E venho para cumprimentar especialmente o Senador Tião Viana pela luta
que desenvolve no Senado e na Câmara, no Parlamento brasileiro, em favor do desenvolvimento da Amazônia.

O Senador Tião Viana representa talvez um dos menores Estados do Brasil, mas que dá grande exemplo
ao País, vide alguns índices e indicadores, como o da educação, por exemplo. Os melhores índices da educação no
Brasil vêm exatamente do Estado do Senador Tião Viana, o Acre.

Deputado Waldemir Moka, Sras. e Srs. Senadores e Deputados, o Senador Tião Viana incluiu no
Anexo IV, II, 8, como despesas que não podem ser contingenciadas, despesas no âmbito da
Superintendência da Zona Franca de Manaus. Esse talvez seja um dos maiores pleitos não do Amazonas,
mas da Amazônia Ocidental e do Estado do Amapá, porque são recursos arrecadados, Sras. e Srs.
Deputados, das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus e pela lei deveriam ser investidos em
todos os Estados no âmbito da SUFRAMA, ou seja, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. A regra
é tão democrática, Deputado Waldemir Moka, que o Estado do Amazonas, que sedia a Zona Franca,
recebe uma quantidade de recursos idêntica à desses demais Estados. São Estados carentes de
infraestrutura e precisam desses recursos para melhorar a qualidade de vida daqueles que lá vivem.
Quero cumprimentá-lo, Senador Tião Viana, lembrando que, em 2007, V.Exa., que coordenava a bancada

do Acre, e eu, que naquela época coordenava a bancada do Amazonas, juntamente com os representantes das
bancadas dos Estados do Amapá, Rondônia e Roraima, conseguimos que fosse liberada a quantia de 200 milhões
de reais, para serem aplicados nesses 5 Estados da nossa região.
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A proposta de V.Exa. vai criar uma verdadeira revolução na região, e seremos eternamente agradecidos a
V.Exa. por essa iniciativa, como a todos os pares, por aprová-la. Tenho certeza de que será aprovada por
unanimidade. É uma matéria muito importante para uma parte tão sofrida do povo que vive na nossa querida
Amazônia.

Parabéns a V.Exa., ao Deputado Moka, à Senadora Lúcia Vânia, a todas as senhoras e a todos os
senhores pela dedicação e pelo belo trabalho que vêm realizando aqui nesta Comissão Mista de Orçamento. Muito
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço à Deputada Vanessa Grazziotin, Líder do
PCdoB, e passo a palavra à Vice-Presidente desta Comissão, Senadora Lúcia Vânia.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, a Deputada Vanessa não concluiu ainda. Ela
ficou por concluir.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Deputado, é brincadeira dele.
Na realidade, há um destaque também ao Anexo VII para o reaparelhamento da Força Aérea Brasileira,

para a implantação do primeiro e do quarto grupos da base aérea em Manaus. Acho que isso é muito importante.
Temos representantes da Aeronáutica aqui. Não esquecendo que Manaus, geograficamente, fica localizada num
ponto ,estratégico exatamente no meio da Amazônia, que é a área mais sensível do nosso Brasil.

Seria importante também outro gesto a favor da região, das Forças Armadas, da Aeronáutica, com a
aprovação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, pois não.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia, a nossa Primeira Vice-Presidente.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras e Srs. Senadores e Deputados. Sr.

Presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar V.Exa pela determinação, pela persistência, pela
competência com que está dirigindo esta Comissão.

Acredito que esta Comissão passa por um dos melhores momentos da sua história. Com Parlamentares
competentes, discutiu em alto nível todos os temas que aqui foram levantados.

E V.Exa, Sr. Presidente, tem-se comportado como um juiz, uma pessoa que não levou o seu partido para a
discussão, mas que está aqui atuando como um companheiro e conciliando todas as partes que entram no debate.
Portanto, receba os meus cumprimentos.

Na medida do possível, tenho procurado colaborar com V.Exa na celeridade dos trabalhos. Tenho feito isso
com muito entusiasmo e respeito ao trabalho de V.Exa.

Cumprimento o Senador Tião Viana, nosso colega. E aqui o faço em nome do Senado, que o Senador Tião
Viana tão bem representa aqui nesta Comissão. A atitude de V.Exa., equilibrada, sensata, mas firme em todos os
momentos, facilitou enormemente o debate, principalmente os consensos que aqui foram buscados.

Nos 3 últimos itens do debate que travamos aqui, chegamos ao consenso, como na questão do duodécimo,
dos investimentos, do Sistema S e de outras tantos.

V.Exa permaneceu em silêncio, ouvindo pacientemente. Talvez pelo seu gesto, pela sua forma de conduzir
os trabalhos, tenhamos conseguido um resultado positivo.

A Oposição está aqui representada pelo Deputado Rogério Marinho, que nos representa tecnicamente, e
pelo Deputado Sciarra, que representa o DEM. Esses 2 Deputados foram responsáveis pela parte técnica,
representando aqui a Oposição.

V.Exa sempre manteve conosco muito respeito, muita compreensão e só temos a agradecer por tudo o que
aconteceu aqui.

Acredito que vamos votar a LDO com o respeito de toda esta Casa, em especial o desta Comissão, o meu
respeito pessoal e o respeito da Oposição, que V.Exa tão bem tratou e tão bem conduziu neste processo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência agradece à ilustre Senadora Lúcia Vânia,

nossa Primeira Vice-Presidente, realmente uma Parlamentar que, independentemente de ser Oposição, tem
contribuído e muito para o avanço da discussão e para os consensos aqui estabelecidos.

A matéria continua em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado José Rocha. (Pausa.) Ausente.
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Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, na condição de representante, liderando a minha

bancada do Partido dos Trabalhadores na CMO, parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos até aqui. V.Exa. é
uma pessoa ponderada que ajuda as Lideranças de todas as bancadas a chegar a um denominador comum, com
paciência, seriedade e perseverança. Agradeço-lhe.

Aprendi muito também com o nosso Senador Tião Viana, que é o Relator da nossa LDO para 2011. E
aprendi com a paciência dele, uma paciência de Jó. O Senador ouve todo mundo, conversa e sabe que nós, os
Deputados, representamos interesses que não são nossos, são da sociedade. Às vezes nos tornamos meio
ríspidos. Mas o Presidente e o Relator terminam tirando o nosso ímpeto e nos levando à razão, e nós os
obedecemos.

Tenho o prazer também de ter participado desta Comissão com a Senadora Vânia, e com os companheiros
da Oposição, os Líderes. Aprendi muito e tenho certeza de que vamos aprender muito mais.

O trabalho do nosso Relator foi árduo, demorado, de grandes mudanças. Este Orçamento é delicado. Esta
é uma LDO de transição de Governo. Temos de tomar o maior cuidado possível para não errarmos e para
tentarmos acertar a favor do Brasil, o que é importante. Temos de ser corresponsáveis pelos nossos Orçamentos, o
que acredito que estamos sendo, a partir da LDO.

Tenho apenas uma reivindicação e gostaria que os nobres pares me acompanhassem. O Relator rejeitou
um destaque meu de suma importância. É uma coisa do passado, uma LDO de 1999 para 2000. Diz o texto que as
obras são de entidades privadas sem fins lucrativos. E a LDO de então, para 2010, proibiu o término das obras.

Sr. Presidente, conversando com o Relator, apresentei o destaque, que foi rejeitado totalmente. S.Exa.
disse que, como já faz muito tempo, não poderia voltar atrás, o Governo não aceita mais. Sou do Governo, e não é
esse o problema.

O problema é o seguinte: várias obras em hospitais, no meu Estado, no Paraná, e em outros Estados —
acredito que vários outros Estados tenham esse tipo de problema —, estão paradas, não podem ser terminadas.

Não se pode mudar o sistema. Se não houver verba para terminar o hospital... O hospital recebeu verba do
Governo Federal, por meio de emendas parlamentares, de emendas de bancadas, de emendas de Comissão, mas
a obra está parada.

Cito a obra de Jaú, no Hospital do Câncer, que presta relevantes serviços não só ao nosso Estado, mas a
Mato Grosso e Minas Gerais, que ficam a noroeste do nosso Estado. A obra é grande e está parada, não pode
terminar nunca. E é uma tremenda de uma obra. Fiz uma visita à obra e levei Deputados de várias bancadas que
conhecem aquela estrutura e o serviço prestado por aquele hospital. E eles estão lá com esse grande problema.
V.Exa., que é médico, sabe o que é uma obra de hospital parada.

Nesse destaque, peço aos nobres pares que me acompanhem, para que possamos de uma vez por todas
terminar essas obras. Cito a do A.C. Camargo. Sei que há obras em Curitiba, em Londrina, em Jaú, em várias
outras cidades.

Gostaria de ponderar com o meu Relator e com a nossa Comissão para acatarmos esse destaque. É uma
judiação, e o dinheiro está sendo desperdiçado.

Convido qualquer Parlamentar que duvide do trabalho — acredito que não haverá dúvidas — a visitar o
hospital de Jaú e conhecer a história daquela fundação. Nobre Presidente, a fundação tem quase 100 anos. O
trabalho em transplantes de medula óssea é sério e orgulha não só o Estado de São Paulo, mas todos os
brasileiros. É brilhante! E não há como terminar a obra. Eles não têm o dinheiro para terminá-la.

O hospital trabalha 100% com os recursos do SUS. Não recebe dinheiro de fora, não tem outro tipo de
recursos. Cem por cento do atendimento é feito pelo SUS. A situação me comoveu muito. Por isso que estou
empenhado nessa obra.

Deveríamos retroceder, retornando ao que era antes, pelo menos para terminar essas obras. Depois,
podemos discutir como vai ser daqui para frente. Mas essas obras têm de ser terminadas. É uma judiação ver
aquelas obras paradas e o povo sofrendo, buscando leito para ser operado, fazer uma cirurgia ou qualquer outro
tipo de tratamento, principalmente na área do câncer.
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Peço ao meu querido companheiro, amigo do meu partido, lá do Acre, uma pessoa sensível, que acate
esse destaque para que possamos, de uma vez por todas, dizer que cumprimos o nosso papel nessa questão da
saúde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR GIM ARGELO - Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só um minuto.
Continua em discussão. Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Edmilson Valentim.
Antes, porém, quem é que está solicitando a palavra?
O SR. SENADOR GIM ARGELO - Aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o ilustre Senador.
O SR. SENADOR GIM ARGELO - Sr. Presidente, falarei em apenas 30 segundos, somente para

agradecer ao Senador Tião Viana por ter aceito o destaque do não contingenciamento do Fundo Nacional de
Cultura.

Todos os artistas deste País, o pessoal de teatro e de cinema, me ligaram agradecendo pela sensibilidade
desta Comissão, por meio do Relator, Senador Tião Viana, do não contingenciamento do Fundo Nacional de
Cultura.

Esse é o motivo de eu estar usando da palavra. Agradeço a todos, em especial ao nosso Senador Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Edmilson Valentim.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, também serei muito rápido. Representante do

PCdoB na Comissão de Orçamento, registro que estou compondo pela segunda vez a Comissão de Orçamento.
Registro também....
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por favor, mais uma vez, a Presidência pede silêncio ao

Plenário para que possamos ouvir os Parlamentares inscritos para a discussão.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Obrigado, Sr. Presidente.
Desta vez, eu tive a honra de ser indicado pelo meu Bloco Parlamentar para ser um dos Relatores

Setoriais. Colaborarei com o nosso Relator Geral.
A elaboração e o esforço de V.Exa. e do Relator Tião Viana permitiram-nos chegar a este importante

momento. Com consenso e responsabilidade tratamos as sugestões de todos os Deputados e Senadores,
independentemente de serem da base ou da Oposição. A postura da Oposição, a meu ver, foi correta e responsável
na negociação.

Chegamos ao momento em que estamos apontando para o País uma LDO que ajuda sair da base para o
contínuo desenvolvimento que o Brasil está vivendo e prepara para que possamos elaborar Orçamento à altura
desses desafios: remuneração do salário mínimo e das pensões.

Essa é uma sinalização importante, Senador. Quero cumprimentá-lo pela postura.
Temos 3 destaques que, a meu ver, podem ser apreendidos, o que não nos impede de fazer o registro

positivo do seu trabalho e do trabalho do Presidente e da Mesa da Comissão.
Meus parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, peço só um minutinho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu inscrevo V.Exa.
Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando o projeto da LDO

chegou a esta Casa, trazia uma série de imperfeições, de incorreções e de situações que não poderiam sequer ser
cumpridas, já que mexiam substancialmente nas prerrogativas do Congresso Nacional.

Fizemos essa crítica durante o processo de discussão, apontando as várias inconsistências — obras
irregulares, critérios de fiscalização — e também a situação da sanção do Orçamento, com a colocação do
duodécimo em aberto para qualquer projeto, obra e atividade, como também maior flexibilização dos critérios de
fiscalização.
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O art. 127 foi objeto de acordo recente, discutido agora à tarde com o Senador Tião Viana e com o
Presidente Waldemir Moka, na Presidência da Comissão de Orçamento, quando chegamos a um texto adequado
para satisfazer tanto a Oposição quanto o Governo.

O art. 127 ficou com a seguinte redação:
O custo global de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos

da União será obtido a partir de composições de custos unitários previstos no projeto, menores ou iguais à mediana
de seus correspondentes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil — SINAP,
mantido e divulgado, na Internet — portanto, com maior transparência —, pela Caixa Econômica Federal, e, no caso
de obras de serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custo de Obras Rodoviárias — SICRO —, excetuados os
índices caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.

Este artigo foi motivo de acordo na Comissão. No processo de discussão, fiz ver a situação ao Senador
Tião Viana, que aliás manifestou de imediato a acolhida, já que se tratava de questão fundamental. Cheguei
anteriormente a apresentar uma mudança constitucional, mas preferi fazê-la no momento adequado e na matéria
acertada, exatamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que foi elaborada uma emenda — e vou defender esse
destaque — no sentido de que o Fundo de Mudanças Climáticas não venha a sofrer qualquer contingenciamento.
Anteriormente, o Ministério do Meio Ambiente tinha recursos oriundos da PETROBRAS — 10% —, mais de 1 bilhão
de reais por ano, que não vinham sendo utilizados porque todos os anos esses recursos eram frequentemente
contingenciados e não liberados.

Após a criação do Fundo de Mudanças Climáticas, com o empenho de toda a bancada, inclusive de
pessoas ligadas à área ambiental, fizemos um trabalho no sentido de aprovar tanto a Lei de Mudanças Climáticas
quanto o Fundo de Mudanças Climáticas, remanejando os recursos alocados desses 10% oriundos para
recuperação de desastres, recursos da PETROBRAS, para o Fundo de Mudanças Climáticas.

O Senador Tião Viana respondeu imediatamente a isso. Conseguimos que S.Exa. acatasse o nosso
destaque, a nossa emenda, no sentido de que o Governo não venha mais a contingenciar os recursos do Fundo de
Mudanças Climáticas, o que permite um avanço grande tanto no atendimento às questões ambientais, mas
sobretudo às ações de enfrentamento de alterações climáticas, especialmente as de adaptação e de mitigação.

Portanto, é um avanço muito grande em prol do desenvolvimento sustentável, um avanço muito grande na
questão ambiental. Isso mostra a sensibilidade que o Senador Tião Viana teve pela questão levantada por mim
durante o processo de discussão. Assim, podemos avançar ainda mais na política ambiental do País.

Aliás, o próprio Presidente já tinha mencionado isso anteriormente, quando da ida a Copenhague,
praticamente alguns dias antes de conseguirmos aprovar a Lei de Mudanças Climáticas e posteriormente o Fundo
de Mudanças Climáticas. Agora, fica assegurado — esse talvez seja um dos grandes avanços da LDO — que esses
recursos não venham mais a ser contingenciados e possam ser aplicados em ações de enfrentamento das
alterações climáticas.

Portanto, parabenizo o Senador Tião Viana pela condução dos trabalhos, pela forma aberta de discussão.
S.Exa. melhorou substancialmente o texto da LDO. Aliás, essa LDO parecia mais um compêndio. Tudo quanto é
matéria passou a ser introduzida na LDO. Normalmente, a LDO é um instrumento de prioridades e metas para a
elaboração do Orçamento, mas acaba tratando-se dentro da LDO de tudo quanto é matéria, seja pessoal, licitação.
Enfim, o Governo aproveita no momento da LDO para resolver grande parte dos problemas que poderiam ser
resolvidos por leis específicas e acaba jogando-a dentro da LDO.

O Senador Tião Viana teve a capacidade e a competência de analisar com um olhar mais clínico a
proposta e fazer uma limpeza muito grande. Algumas ainda ficaram aqui porque efetivamente não poderia ser feito
tudo, mas houve um avanço significativo. Portanto, temos um texto melhor do que aquele enviado pelo Executivo.

Dessa forma, parabenizo o Senador e também o nosso Presidente Waldemir Moka pela condução dos
trabalhos.

Vamos continuar avançando na discussão do relatório do Senador.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Todos nós estamos aqui querendo votar o relatório. Há acordo.

Os destaques, em que há dissenso, serão discutidos oportunamente, mas há um problema superveniente. Começou
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a Ordem do Dia. Acredito que seria interessante talvez suspender a reunião e voltarmos logo após. Estamos
dispostos a votar hoje. Não há problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou ouvir o último inscrito. Vou pedir a compreensão
para suspender a reunião.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, V.Exa. estava inscrito. Eu o chamei. V.Exa.

não estava. Agora, coloquei V.Exa. Depois, outra vez.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Logo após. V.Exa. me disse que era após o Deputado Luiz Carreira.

Então, seria agora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou ouvir o Deputado Pedro Fernandes. Só um minuto.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, questão de ordem para auxiliá-lo neste

encaminhamento.
O Deputado Gilmar, Líder do Governo na Comissão, foi ao plenário para suspender a sessão, a fim de que

possamos votar e dar finalização à LDO.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Ouço por enquanto o Deputado Pedro Fernandes e o

último inscrito, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, serei muito rápido. Só quero fazer um apelo ao

Senador Tião Viana sobre o destaque do Deputado Devanir Ribeiro acerca do Hospital do Câncer de Jaú. Na
realidade, esse hospital tem um atendimento nacional. Só para V.Exa. ter uma ideia, o hospital atendeu 186
pacientes do Maranhão, ano passado. Então, quero associar-me ao Devanir Ribeiro para que aprovemos esse
destaque.

O outro destaque é o de número 51. Elaborei esse destaque por conta da bancada gaúcha do PTB, para
tratar da questão do fumo. Os Srs. Deputados do PTB gaúcho pedem a supressão do § 6º do art. 50.

O terceiro é o destaque de número 52, um apelo do Deputado Nelson Marquezelli, sobre a Academia da
Aeronáutica de Pirassununga.

Gostaria de chamar a atenção do nobre Relator e ao mesmo tempo parabenizar o Relator e o Presidente
Waldemir Moka pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço ao Deputado Pedro Fernandes.
Último inscrito, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, faço apelo ao nosso

Relator, Senador Tião Viana, em relação ao art. 40. Vários Parlamentares apresentaram emendas a esse artigo no
sentido de que fosse considerado inadimplente o município somente na assinatura do convênio. Após a assinatura
do convênio, se o município vier a ficar inadimplente, não seria punido no recebimento das parcelas oriundas do
convênio.

Aqui há vários Parlamentares que foram Prefeitos e conhecem as dificuldades por que passam os
municípios quando assinam convênios no final do ano — a maioria desses convênios são assinados no final do ano
—, e as liberações só acontecem no ano seguinte, após a vigência do Orçamento, o que ocorre normalmente em
abril ou maio. Entra uma inadimplência no cálculo, e o município perde o convênio assinado no ano anterior.

Portanto, a nossa emenda e a de diversos outros Parlamentares foram no sentido de que fosse solicitada a
exigência do cálculo apenas na assinatura do convênio e não na liberação das parcelas. S.Exa. não acatou essas
emendas, estabelecendo como obrigatória a exigência do cálculo na liberação da primeira parcela, que às vezes
acontece 4 ou 6 meses depois.

É esse o apelo que fazemos ao Relator, Senador Tião Viana, para que possa atender a esses destaques
apresentados, o que vai facilitar — e muito — a liberação dos recursos e a vida dos municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrados os inscritos para discussão.
Passo a palavra ao Senador Tião Viana. (Pausa.)
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Deputado Moka, Sras. e Srs. Parlamentares...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Pois não, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por uma questão de precaução, vou suspender a
reunião e devo fazer um contato tanto com a Presidência da Câmara quanto com a do Senado. A informação que eu
tenho é a de que a Ordem do Dia será muito rápida. Então, logo em seguida, nós voltaremos, porque estamos
correndo o risco de alguém questionar...

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o Deputado Michel Temer acabou de suspender
a Ordem do Dia. A Câmara dos Deputados está sem Ordem do Dia neste momento, por 15 ou 20 minutos. Temos
até esse momento para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, com a palavra o Senador Tião Viana.
Peço a compreensão para que possamos objetivar isso, no sentido de votar enquanto não estamos na

vigência da Ordem do Dia.
Pedi ao Presidente Michel Temer que nos concedesse esse tempo.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - E S.Exa. o concedeu, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra o Senador.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Deputado Moka, inicialmente, agradeço muito a V.Exa.,

que foi o grande responsável pela possibilidade da constituição desse acordo. V.Exa. exerceu a condição de líder
efetivo que é, como Presidente da Comissão. Procurou conciliar as partes, procurou tratar divergências como
etapas do entendimento, e nós chegamos a esse ponto de pré-votação da matéria.

Contamos de maneira decisiva com o apoio do Líder do Governo na Comissão, Deputado Gilmar Machado,
do Deputado Guimarães, do Deputado Devanir, do Deputado Carreira, que é da Oposição e teve papel destacado,
sempre transferindo conteúdo técnico para a defesa das prerrogativas do Parlamento e o conteúdo da LDO. O
Deputado Rogério Marinho, da mesma forma, com grande conduta de estratégia no papel da Oposição, colocou as
prerrogativas do Parlamento em primeiro lugar e a responsabilidade que tem o Poder Legislativo com a LDO, não
sendo ela uma peça de votação de interesse do Governo, mas de interesse da sociedade brasileira. O Deputado
Sciarra trabalhou na defesa intransigente do desenvolvimento regional e do entendimento dentro da Comissão.

Diante da exiguidade do tempo que temos para construir a votação final, passo basicamente à leitura do
que foi alterado, citando a preocupação do Deputado Gilmar. Tivemos alteração do artigo... (Pausa.) Vou citar
apenas os dispositivos que foram alterados no adendo, para que possamos votar no tempo apresentado pelo
Deputado Gilmar Machado.

Alteramos o art. 6º, § 3º; incluímos um parágrafo no art. 7º; incluímos um inciso no art. 12. No art. 12, inciso
XXIV, houve uma alteração; no parágrafo do art. 13 também houve alteração; no art. 19, § 2º, houve uma alteração
que já é do conhecimento dos Srs. Senadores que participaram da discussão. Houve alteração no caput do art. 32;
no inciso IX do art. 36, houve alteração; no art. 37, § 3º, houve alteração; no parágrafo do art. 37 também houve
alteração; no art. 40, do Deputado José Rocha, houve alteração. A relatoria seguiu à risca a solicitação do Governo.
A divergência é que o Deputado José Rocha quer na assinatura do convênio, e o Governo pediu que seja na
assinatura da primeira parcela. Esse é o entendimento que tem de ser construído entre as partes.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não, não. Foi alterado. Permita-me.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Deixe-me acabar a leitura, e nós vamos para o entendimento.
No art. 51 também houve alteração. Há alteração também no art. 55, no § 4º. Os incisos IX e X do art. 68

também sofreram alteração; o § 1º do art. 68; o § 3º do art. 68; e o parágrafo do art. 81. No art. 94, § 1º, inciso IV, a
alínea “a” foi alterada; o caput do art. 97; o § 7º do art. 97; o § 2º do art. 102; o caput do art. 127 também; o § 3º do
art. 127; o § 6º do art. 127; e o § 7º do art. 127, incluindo-se ainda os itens relativos à Seção II do Anexo IV. Esses
basicamente foram os itens alterados.

O meu relatório teve esses adendos, ficando os impasses basicamente pendentes na opinião do Deputado
José Rocha, a quem eu pergunto se leu efetivamente o que foi o adendo. Se leu, e há divergência, eu peço que ele
tenha um entendimento preliminar paralelo com o Deputado Gilmar, para ver qual é o ponto de discórdia que possa
estar havendo.

É esse o relatório, Sr. Presidente. Fica a seu critério o seguimento da votação da matéria.
Também houve o acolhimento dos itens reivindicados pela Aeronáutica, sobre expansão estratégica,

específicos apresentados pelo Comando da Aeronáutica.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu queria a palavra do Deputado Gilmar Machado, Líder do Governo...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vamos acertar o art. 40 no Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado José Rocha, eu só quero que V.Exas. façam

o acordo rapidamente, porque não vamos ter prazo para votar.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu queria a palavra do Deputado de que fica a redação vinda do

Executivo.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito, no Congresso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A discussão e o prazo para apresentação de emendas

estão encerrados.
Foram apresentados 286 destaques.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Menos de 30 segundos. Acrescentar no art. 37 o inciso I, apenas essa

ressalva ainda como um adendo, ressalvando os incisos III e VI e o inciso I também que sofrem a alteração prevista.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Conforme dispõe o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006,

alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, dou início à apreciação do relatório e do exame
quanto às emendas apresentadas, inclusive as de Relator, ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011.
Autor: Comitê de Admissibilidade de Emendas.

Em função de já ter sido distribuído o adendo com as emendas, para que o Plenário possa deliberar sobre
a não apresentação do coordenador do CAE, o Deputado Luciano Castro, uma vez que os destaques já foram
distribuídos, o relatório do CAE já se encontra à disposição de V.Exas, eu consulto ao Plenário se está dispensada a
leitura.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pedimos a dispensa da leitura, Sr. Presidente. Temos
conhecimento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está dispensada a leitura.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Deputado Moka, eu preciso de uma leitura de 10

segundos para ajudar a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Como não chegou o adendo, tenho de ler no Anexo VII de Prioridades e

Metas o Programa 632 - Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira, que altera as Ações nºs 8.969,
123B, 3.108. Apenas isso, Sr. Presidente. Como uma unidade de meta para cada ação.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - V.Exa. está em velocidade supersônica, Senador Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está em discussão.
Não é destaque agora, por favor.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Dispensa da leitura do adendo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero colocar em discussão o relatório do CAE que

V.Exas. dispensaram a leitura.
Está encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação na representação da Câmara dos

Deputados.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra antes de V.Exa.

encerrar. Eu disse: “Sr. Presidente, Sr. Presidente”. Eu tinha pedido a palavra quando V.Exa. colocou em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A errata. Não é a errata que o senhor está discutindo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. vai encaminhar, não é destaque ainda.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não é a errata?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Vai ressalvar o destaque, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não é destaque. Estou votando agora somente...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Entendi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação na representação da Câmara dos

Deputados o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
O Srs. Senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o relatório, as Erratas nºs 1, 2 e 3 e os Adendos nºs 1 e 2, na representação da Câmara dos

Deputados, ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. pode encaminhar, neste momento.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas eu gostaria de fazer uma pequena observação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pode fazê-la, Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Em relação, Relator, ao art. 95, em que V.Exa. inclusive, como

eu disse anteriormente, melhorou o texto, o gestor que teve a obra apontada como irregular elaborará um relatório
com vários itens para ser cotejado junto com o relatório do Tribunal de Contas da União.

Na conversa que tivemos, observei a V.Exa. que era importante colocar um limitador de tempo. Caso o
gestor público não apresentasse o relatório, a Comissão de Obras Irregulares se debruçaria sobre o relatório do
Tribunal de Contas da União.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Nós colocamos o prazo, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não estou vendo.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Foi até 30 de novembro.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - V.Exa. dá o prazo de até 30 de novembro para apresentação

do relatório por parte do gestor. O que eu pedi a V.Exa.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Dos órgãos fiscalizadores.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Certo. Mas não está dizendo do órgão fiscalizado. V.Exa. diz

no relatório que o gestor da obra apontada como irregular terá de apresentar um relatório também à Comissão de
Obras Irregulares da Comissão de Orçamento. E V.Exa. dá prazo para apresentação desse relatório.

Pedi a V.Exa. que fosse dado um limitador de tempo. Caso o gestor não apresente um relatório, a CMO se
debruçaria sobre o relatório do Tribunal de Contas. Está dando um prazo para ele apresentar, caso não chegue a
esse termo. Para não ir para as calendas gregas, para ficar esperando indefinidamente que o executor...

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Mas o interessado não é o gestor, que tem de correr para pegar o edital e
buscar o dinheiro?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sim. Mas se ele não apresentar, onde está dizendo que vamos
nos debruçar sobre o relatório?

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - O interessado é ele, Deputado. Ou ele apresenta, ou ele não tem a
restituição da condição de execução da obra.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - V.Exa. concorda em adicionar um parágrafo, nos seguintes
termos: caso o gestor não cumpra os prazos, vai-se debruçar só sobre o relatório do Tribunal de Contas da União?

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - V.Exa. concorda que, se ele não apresentar, não há inibição de votar na
CMO.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sim. Teoricamente, mas não está claro no texto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Uma questão de ordem. Quero fazer um apelo ao Deputado

Rogério Marinho. O Senado e a Câmara nos deram um prazo. Nós nos comprometemos a acertar...
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Para o Congresso, pode ser. Tem o meu acordo.
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - V.Exa. vai aceitar no Congresso. Tudo bem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já está acordado, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Obrigado, meu Líder.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente, há o destaque supressivo. Aquele, Gilmar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou colocar agora. Calma, por favor.
O relatório, as Erratas de nºs 1, 2 e 3, os Adendos nºs 1 e 2 estão em votação na representação da

Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Apreciação dos destaques.
Peço agora a atenção dos Srs. Parlamentares.
O art. 139, § 2º, da Resolução de nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, estabelece: “Não será aceita

solicitação para votação em separado de destaque, após aprovação de requerimento para votação em globo dos
destaques.”

Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em bloco dos destaques, por tipo de
voto do Relator.

Os Srs. Parlamentares que querem fazer os destaques de forma individualizada deverão fazê-lo agora.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Destaque nº 51, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Destaque nº 264, Presidente.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Presidente, eu queria...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Faz o acordo de que aceita todos os...
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Número 152.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Número 264, Roberto Britto.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Número 028.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Espera aí.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Posso terminar os meus?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka)- Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Eduardo Sciarra: nºs 25, 152 e 64. O Relator já sabe.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Números 24, 47, 001. Destaque 01, 02, 04, 07, 09 e 10.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Espera aí, por favor.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ele vai acolher, por que aí resolve.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Destaque 51, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputada, por favor. Se V.Exa. não observar, vão

inviabilizar a votação da LDO.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Presidente, uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Destaque 28.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka)- Questão de ordem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Relator já acolheu. Uma questão de ordem. É urgente. O

Relator já acolheu todos os destaques dos Parlamentares com relação a obras. Então, não precisa ninguém
destacar. Ele já acolheu. Já está no anexo. Já está assegurado.
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Relator, anuncia de novo para todo mundo o que já falou. O Senador poderia colocar... E o que foi acordo,
nós fizemos aqui... Relator, inclusive eu faço um apelo: mude o voto, acolhendo aquilo que foi acordado com os
Líderes de Oposição, porque aí nós resolvemos. Não há necessidade de destaque.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sendo nesses termos, Presidente, todo o destaque que teve uma ação
estruturante que não desfigura a LDO, além dos que foram acordados na Comissão de entendimento, tem o meu
acolhimento. Agora, apenas esses.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Gilmar Machado, a Presidência entende que
precisamos votar a LDO, mas a Presidência também não pode cercear a liberdade dos Srs. Parlamentares. Agora,
eu estou só...

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Presidente, V.Exa. poderia interromper, e voltaríamos à noite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, eu vou interromper a presente reunião.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - E eu volto a dar um parecer sobre alguns.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka)- Se não...
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, vamos ser prudentes, até porque, se não

olharmos o anexo, não vamos saber se está incluído ou não.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Qual é o problema? Votamos à noite.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Presidente Moka.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai suspender a presente reunião.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Presidente, mas alguns apresentaram, outros, não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para que possa ter realmente. Não vou votar sem que o

Relator veja os destaques.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, apenas uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Neste primeiro momento, V.Exa. fez um encaminhamento.

Depois, orientou com a preocupação de que votemos a LDO, que deve ser de todos nós. Só que naquele primeiro
momento houve a anotação de alguns números de destaques, e outros Parlamentares não apresentaram sequer um
para votação em separado.

Então, que se tenha um critério: ou se estabelece a possibilidade dentro desse critério de que o
Parlamentar apresente um para votação em separado, ou V.Exa. acolhe as sugestões de todos. Eu pelo menos me
inscrevi e não consegui lhe apresentar nenhum número.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputada Maria do Rosário, estou tentando exatamente
fazer com que todos os Parlamentares tenham esse direito. O Deputado Gilmar Machado, numa questão de ordem,
assegura que os destaques de metas serão todos atendidos pelo Relator. Não quero e não vou cercear o direito de
V.Exa. de destacar.

A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - A minha preocupação é que houve anotação por parte da...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mas V.Exa. pode destacar, Deputada.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Se V.Exa. me dá essa possibilidade...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, destaque. O que eu vou fazer?
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Não, se V.Exa. me dá essa possibilidade!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não! O destaque. O que vou fazer?
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Não, Sr. Deputado!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por favor, o destaque!
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Quero destacar o nº 180, Sr. Presidente. E também o nº 229,

de autoria do Deputado Gilmar Machado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. está atendida?
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Estou. É claro! Se V.Exa. acredita que atendeu a todos.

Acredito que V.Exa. foi bastante democrático e os atendeu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Devanir.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - O meu destaque é o de nº 138.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Já está anotado, Deputado.
Mais algum Deputado?
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Número 153.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Número 153, Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Número 142.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mais algum?
Senador Antônio Carlos Valadares.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Presidente, os números são: 188, 189, 190, 191 e

192.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Número 185.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. poderia repetir?
Acho que todos não foram anotados.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Números 00188, 00189, 00190, 00191 e 00192.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Números 169, 170 e 171.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Deixei os meus números aí!
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Números 049 e 050.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Número 185.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Relator, Deputado Gilmar...
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Números 185 e 187.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero garantir que a votação da LDO não venha a ser

questionada. Esta é a minha função regimental.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, não. Eu só quero fazer uma questão. Não vai dar tempo

de votar agora. Infelizmente, não vamos conseguir votar agora. Só queremos dizer que tinha anexo de meta que já
estava aprovado. Agora como não teve acordo, e todo mundo quis destacar. Quero dizer que não há mais
compromisso de ninguém de se aprovar nada. Está certo? Por quê? Isso era parte de um acordo na questão do
acordo de metas.

Todos aqueles compromissos que já tínhamos feito com a Oposição estão garantidos. Agora no anexo de
metas não temos mais compromisso. O compromisso que temos é na questão dos textos que fechamos com a
Oposição. Muitos Parlamentares apresentaram destaques que já estavam aprovados. Fizeram destaques, e agora
não temos mais compromisso.

Querem discutir, então vamos discutir com calma. O Senado hoje parou ali. O Senado agora vai votar
medidas provisória e só vai parar de madrugada. Então, hoje não temos condições de voltar mais. Esta é a questão.
Então, inviabilizou-se o processo. Mas tudo bem, faz parte da democracia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, deixa eu fazer uma questão de ordem? O
pedido...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, não! Por favor, Deputado.
Está suspensa a presente reunião.
Vou convocar reunião para as 20h, se o Senado não estiver em Ordem do Dia.
Está suspensa a reunião.

(a reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 5ª Reunião Extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes
nas pautas nº 7, 8, 9 e 10, de 2010.

A sessão foi suspensa quando da apreciação dos destaques.
Informo ao Plenário que temos uma relação de todos os destaques apresentados. O Senador Tião Viana,

evidentemente, acatou alguns e, certamente, rejeitou outros.
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Há uma tradição, prevista pelo Regimento, de que, em se tratando de Parlamentares que apresentaram
destaques mas não se encontram presentes para defendê-los, o destaque é considerado prejudicado. Eu quero,
evidentemente, a concordância do Plenário, embora essa seja uma prática tradicional e até regimental desta
Comissão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou passar a palavra ao Senador Tião Viana, que vai

proferir o parecer dos vários destaques.
Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente Deputado Waldemir Moka, Sras. e Srs. Parlamentares, nós

tivemos a apresentação de 286 destaques ao substitutivo, sendo 192 relativos ao texto e 94 relativos ao Anexo VII,
do Anexo de Metas e Prioridades.

Quanto ao Anexo VII, estamos apresentando o voto pela aprovação de 12 destaques, pela aprovação
parcial de 37 e pela rejeição dos demais, conforme relatórios anexos.

A decisão foi a de incluir o seguinte parágrafo ao art. 52, Destaque nº 183. No caput do art. 37, para alterar
este art. 37 — peço a atenção do Líder Gilmar Machado —, porque ele, de fato, contraria a norma jurídica vigente,
que é do Deputado Magela, que faculta a contrapartida para a transferência prevista nos arts. 32, 33, 34, 35 e 36.
Estabelece que esta contrapartida poderá ser feita exclusivamente por meio de serviços economicamente
mensuráveis.

O Deputado Rogério Marinho se contrapõe a este destaque, e eu alerto a base do Governo quanto à
preocupação com o suporte legal à matéria.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Eu concordo com a manifestação do Deputado Rogério
Marinho, e a orientação da base do Governo é para que votemos contrariamente a este destaque.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Destaque nº 182. No art. 40, houve também no Destaque nº 28 a
alteração de texto, voltando ao texto original da LDO, conforme solicitação do Deputado Luciano Castro e demais
Parlamentares.

No mais, nós chegamos ao pleno entendimento com os senhores dirigentes das bancadas e Líderes
partidários aqui presentes, Deputado Waldemir Moka, Presidente da Comissão.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, ressalvado aquele destaque que nós fizemos,
não é?

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Aquele irá para o plenário. Foi o acordo, o 95, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, nós apresentamos os Destaques nºs 1, 2, 7, 9,

10 e 11. Portanto, vamos votar em separado. É só isso.
Aproveito a oportunidade para agradecer ao Relator a generosidade e a sensibilidade em relação ao pleito

que fizemos ao art. 37.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,  só para uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Com relação à questão daquele destaque sobre o tabaco.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - É o 152.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o 152.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Desses serão mantidos os destaques. É o acordo

com...
Vou começar então a votação dos destaques acordados.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Queremos honrar o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, peço autorização ao Plenário para proceder à

votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator, ressalvados os destaques aqui apresentados.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator está em votação, ressalvados

os destaques, na representação da Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que concordam com a proposta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Passamos à votação dos destaques que foram, na verdade, colocados pelos Srs. Parlamentares.
O Sr. Deputado Júlio César é autor dos Destaques nºs 254, 255, 256.
Pela ausência do autor dos destaques enunciados, estão prejudicados.
O Sr. Deputado Luiz Carreira é autor do Destaque nº 41.
Devo informar a todos que quando ocorrer a votação de destaque falará o autor do destaque e, em

seguida, o Relator.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luiz Carreira, para defender o Destaque nº 41.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o texto proposto tem o

sentido de acrescentar o item 4.3 ao saldo utilizado na margem bruta (4), constante do quadro Margem de
Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, DOCC.

Justificativa.
A fim de tornar o PL nº 7.435, de 2010, compatível orçamentária e financeiramente, esta emenda visa

inclui-lo no demonstrativo na Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado do
PLDO/2011.

No que tange ao mérito do referido projeto de lei, cabe ressaltar que o Democratas, em sua linha
programática, defende a redução de tributos para o povo brasileiro, tal como fez no caso da extinção da CPMF.

Nessa linha e diante da atual carga tributária escorchante, o PL nº 7.435, de 2010, estabelece medida de
compensação financeira aos cidadãos brasileiros de baixa renda. A medida consiste no ressarcimento do valor dos
tributos diretos, indiretos, federais, estaduais, distritais e municipais incidentes e pagos na aquisição de bens e
serviços no mercado nacional com o objetivo de combater a pobreza  e marginalização advinda do tratamento não
isonômico entre os contribuintes reconhecidamente pobres e os demais.

Assim, a medida mitigará os efeitos da regressividade do sistema tributário sobre os rendimentos das
camadas de baixa renda da população brasileira, além de contribuir para a redução da informalidade da economia.

Como resultado, o ressarcimento do valor dos tributos permitirá a diminuição da desigualdade de renda,
com reflexos imediatos na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos pobres.

Dessa maneira, o projeto constitui-se como mecanismo de garantia ao exercício do direito à educação, à
saúde, à cultura e ao lazer pelas classes menos favorecidas da sociedade brasileira.

A fim de evitar a burocracia, o projeto de lei estabelece que o ressarcimento será pago pela Fazenda
Nacional, em espécie, ao contribuinte independentemente de requerimento.

Como a despesa estimada para o Governo Federal alcançará 6,2 bilhões anuais, propõe-se que esse valor
seja incluído no demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado do
PLDO/2011.

É o nosso destaque. Inclusive, trata-se de destaque solicitado pelo nosso Líder Paulo Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra o Relator, Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Waldemir Moka, tenho imenso respeito pelo mérito da

matéria, do destaque apresentado pelo Sr. Deputado Luiz Carreira. Entendo que houve acolhimento parcial da
intenção do Parlamentar quando introduzimos o Tratado de Itaipu, que diz respeito a transparências de matérias
afins. Então, a minha posição é contrária, entendendo que a matéria já foi contemplada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Destaque nº 41, Deputado Luiz Carreira, na parte
destacada da Emenda nº 332/0001, com voto pela rejeição.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados o voto do Relator pela rejeição do destaque.
Os Srs. Parlamentares que concordam com o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o destaque, com o voto contrário dos Deputados Luiz Carreira e Rogério Marinho.
O destaque foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados. Portanto, não vai ao Senado.
Quero incluir também o voto do Deputado Eduardo Sciarra.
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Destaque nº 264, do Deputado Roberto Britto. Prejudicado pela ausência do autor.
Deputado Eduardo Sciarra, Destaques nºs 25, 64 e 152.
Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Com relação ao Destaque nº 25, foi atendido parcialmente pelo

Relator e consta do Anexo de Metas. Eu me dou por satisfeito com o atendimento parcial do Relator, Senador Tião
Viana, a quem agradeço.

Quanto ao Destaque nº 64, no adendo alterado, esta era uma emenda do Senador Flávio Arns, que
pretende ser possível a aplicação de recurso de capital, ou seja, execução de obras para a área social, a exemplo
das APAEs e creches. Esse atendimento pelo Relator contempla o que solicitava a emenda do Senador Flávio Arns.
Também me dou por satisfeito.

No que diz respeito ao Destaque nº 152, entendemos que fere o princípio da isonomia a disposição feita
pelo Relator. É um destaque supressivo que pretende tirar do texto o que foi colocado pelo nobre Relator no art. 50,
§ 6º, que diz: “A União tomará medidas judiciais cabíveis necessárias ao ressarcimento das despesas do Sistema
Único de Saúde com o tratamento de usuários de fumo e tabaco”.

Entendo que, por ser o fumo uma droga legal, assim como o álcool, não há como penalizar a indústria, que
ficaria completamente sem condições de planejar a sua atividade, podendo ficar, a qualquer momento, suscetível a
uma ação da Advocacia-Geral da União de ressarcimento de despesas do SUS, sem conseguir conviver com essa
indefinição e insegurança. Ou proíbe-se o fumo e o cigarro, ou, se ele é liberado e considerado uma droga legal,
não há por que colocar isso.

É bastante clara a nossa proposta. Estou pedindo ao Relator que atenda a esse destaque supressivo,
lembrando que no entendimento com o Líder Deputado Gilmar Machado teríamos a possibilidade, caso o Relator
não aceitasse, de encaminhamento favorável do Governo na votação pela supressão deste parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Tião Viana, Relator.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, entendo perfeitamente o contencioso que esta matéria

está gerando. Compreendi desde o primeiro momento em que a inseri na LDO.
Diante do respeito ao contraditório que ela representa, não posso abrir mão da posição que tenho por

razões médico-científicas, mas aqui expresso total respeito às diferenças de entendimento apresentadas.
Vou manter, respeitando as opiniões divergentes.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não há encaminhamento. É só o autor e o Relator. Vou

colocar em votação.
Em votação o Destaque nº 152, do Deputado Eduardo Sciarra, pela supressão do § 6º do art. 50 do

substitutivo.
O voto do Relator é pela rejeição.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - O que eu vou votar, Sr. Presidente? Pela rejeição do Relator?

Como ele vai encaminhar? Eu permaneço como estou?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou orientar. Quem for votar com o Relator vai ter

que permanecer como se encontra. Quem for contrário ao voto do Relator vai ter que levantar a mão. É este o
critério.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o voto do Relator, que é pela rejeição, permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado o destaque na Câmara dos Deputados, com o voto contrário apenas do Deputado Rogério

Marinho, que votou com o Relator.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com o voto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Destaques nºs 25 e 64 estão no adendo do voto, e o Deputado Eduardo Sciarra se sentiu contemplado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Dou-me por satisfeito e retiro os destaques.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Os Destaques nºs 25 e 64 foram retirados.
Deputado Rogério Marinho, Destaques nºs 1, 2, 4, 7, 9 e 10.
Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em especial nosso

ilustre Relator, Senador Tião Viana, com relação ao Destaque nº 1 — inclusive tenho uma testemunha importante
ao meu lado, a Deputada Maria do Rosário —, trabalhamos por essa causa durante os 3 anos destes 4 anos desta
Legislatura. Trata-se de uma luta antiga nesta Casa, daqueles que defendem a educação, pela retirada da
famigerada DRU — Desvinculação de Receitas da União da educação. Essa revinculação progressiva, que ocorreu
no final do ano passado, teve como principal argumento, daqueles que fazem o movimento educacional aqui, no
Legislativo, e também no Governo Federal, a universalização do ensino nas duas pontas.

O censo escolar, no ano passado, demonstrou que 1,5 milhão de crianças estão fora da escola, na faixa de
4 a 6 anos; e 1,5 de jovens estão fora do ensino médio, de 15 a 17 anos. Ou seja, 3 milhões de brasileiros jovens e
crianças estão fora da escola.

O objetivo principal da revinculação progressiva desse recurso, que é da ordem de 10 bilhões de reais,
seria agregar esse enorme contingente de brasileiros na escola formal. A nossa emenda foi no sentido de priorizar
essa universalização, já que esse foi o discurso de retirada da DRU, apoiando-a técnica e financeiramente,
conforme dispõe o artigo da Constituição, que é a PEC nº 59, os entes federados que suportam essa
universalização.

V.Exa., que será provavelmente Governador do Estado do Acre, vai sofrer na pele essa situação a partir do
próximo ano, porque temos até o ano de 2016. V.Exa. está disputando o Governo lá, e o Governo Federal, como
V.Exa. sabe, arrecada mais de 60% dos recursos, os Estados pouco mais de 20% e os Municípios pouco mais de
10%. Então, a nossa emenda foi no sentido de que fosse priorizada a educação, no que tange à universalização da
pré-escola e do ensino médio, que é o fulcro central desse projeto de emenda à Constituição aprovado no ano
passado.

Na verdade, sairmos do discurso e do consenso retórico e irmos para a prática na questão do Orçamento.
Esse foi o objetivo do primeiro destaque que fizemos e peço a ajuda e a compreensão aos meus pares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Tião Viana.
Informo que terão a palavra somente o autor e o Relator.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, não há como deixar de valorizar o conteúdo dos

argumentos do Deputado Rogério Marinho, qual seja, a imensa preocupação com a questão fundamental da
educação no Brasil. No entanto, entendemos que as ações são muitas em relação à matéria tratada e não temos
como estabelecer uma regra de previsibilidade estável para o Governo na aprovação da intenção do autor.

Por esta razão, o meu posicionamento é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação o Destaque nº 01, do Deputado Rogério

Marinho, à Emenda nº 2.447/0001. O voto do Relator é pela rejeição.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o voto do Senador Relator Tião Viana, que é pela rejeição,

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o destaque na Câmara, não vai à votação pela representação do Senado.
Destaque nº 02, do Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, em especial nosso Relator, que com certeza será convencido desta feita, este destaque se deve à
intensa negociação que aconteceu, inclusive sob a égide do Presidente Moka, quando colocamos a dificuldade de a
Oposição aceitar — não pelo fato de sermos Oposição ou Situação, porque essa é uma condição circunstancial,
mas em defesa do Parlamento — a questão da execução antecipada do duodécimo, caso não haja aprovação do
Orçamento no âmbito do Legislativo.

Conversamos a respeito desse assunto, transmitimos isso ao Relator, conversamos com o Vice-Líder do
Congresso sobre a questão do um doze avos do investimento. Acreditamos que convencemos inclusive o Governo
no aspecto de que não há necessidade dessa situação, uma vez que os Restos a Pagar ano a ano estão chegando
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de maneira progressiva a números superlativos. Este ano, pouco mais de 70 bilhões de reais remanesceram do
Orçamento anterior e é um montante mais do que suficiente para que o Governo possa operar, caso haja alguma
intempérie, alguma dificuldade, na aprovação deste Orçamento.

De qualquer maneira, a LDO prevê a liberação do duodécimo, se houver a não aprovação do Orçamento,
no que tange às despesas obrigatórias, como custeio, de pagamento de salários etc.

Dessa forma, pedimos aos nossos pares, inclusive para honrar o acordo que fizemos com o Governo, a
aprovação do Destaque nº 02, que retira os investimentos na possibilidade do duodécimo, ano a ano, pela não
aprovação do Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator, Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Waldemir Moka, o Deputado Rogério Marinho nos

convenceu sobre o mérito desse destaque que ele apresentou. Houve um entendimento tão amplo que já foi
inserido no adendo.  Então, o destaque ficou prejudicado.

A decisão do Deputado Rogério Marinho foi compartilhada por todos os Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem de retirar o destaque para que...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Retiro, evidentemente, o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Destaque nº 4.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Este destaque, Sr. Presidente, já foi contemplado. Ele trata da

questão do restabelecimento das prerrogativas pela paralisação de obras irregulares.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, V.Exa. retira?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Está retirado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Destaque nº 7.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, este Destaque nº 7, para nós, Parlamento, Poder Legislativo, tem um significado especial.
A atual LDO tem um artigo, já aprovado por este Parlamento, no qual o Governo Federal disponibilizaria as

informações de execução orçamentária tanto da administração direta quanto da indireta, por meio do SIEST e
SIGPLAN, em 22 de dezembro do ano passado.

Por ocasião da audiência pública que tivemos com a Controladoria-Geral da União, Deputado Gilmar, fiz
uma pergunta ao representante do Tribunal de Contas, se eles tinham possibilidade de acompanhar a execução
orçamentária, e fui surpreendido — chamo atenção dos meus pares, Deputadas e Deputados — com a resposta:
que não tinham condição de acompanhar a execução orçamentária das administrações diretas e indiretas do País
pela dificuldade de acesso ao SIEST e ao SIGPLAN.

Se defendemos a transparência nas contas públicas, se defendemos que haja visibilidade,
acompanhamento por parte da sociedade, nada mais natural que cumprirmos a LDO do ano passado, que já está
vigente.

Acredito que o Relator tenha repetido a LDO, colocado, para dezembro deste ano, a questão dos 2
mecanismos à disposição da sociedade.

Então, nosso dispositivo aqui tenta trazer pelo menos para 31 de agosto, que é a data da apresentação,
por parte do Executivo, do projeto do Orçamento.

Este é o destaque.
Peço a compreensão ao nosso Relator, que já foi compreensível até por demais, e aos nossos pares na

absorção desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, a matéria, de mérito inquestionável, diz respeito às ações

fiscalizadoras do Poder Legislativo.
Acolhemos parcialmente a intenção do Relator. Apenas modificamos a data, a partir do dia 30 de outubro,

porque foi uma solicitação de possibilidade de cumprimento do Governo.
Penso que o autor está plenamente contemplado.
Sendo assim, já foi colocado no adendo, ele pode pedir a retirada do destaque, se tiver o mesmo

entendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho, o destaque já foi
contemplado, está no adendo, então, V.Exa. tem de retirá-lo.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Ele foi contemplado parcialmente.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Só houve uma mudança de dado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Se eu quiser, posso manter a data que estou colocando: 31 de

agosto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Se for rejeitado, V.Exa. vai perder a aprovação parcial.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - É isso? Perde a parcial? (Pausa.) Então, se vou perder tudo,

retiro. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu tinha que avisar a V.Exa.
Destaque nº 9.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O Destaque nº 9, para o qual peço a atenção dos Srs.

Parlamentares, na verdade tenta equacionar um problema que tem sido recorrente no nosso País e objeto de
discurso da maioria dos Parlamentares aqui presentes: a falta de recursos suficientes para prover a saúde pública
no nosso País.

Entendemos que o Orçamento é uma peça restrita entre as receitas e despesas. Então, estamos propondo
que, de forma progressiva, 0,1% do PIB seja acrescido no orçamento da saúde, o que significaria em torno de 3
bilhões de reais anuais e que no espaço de 4 anos teríamos 12 bilhões de reais, que seria uma quantia razoável
para podermos atender às graves demandas que a população tem em todo o Brasil com relação à saúde.

O destaque é nesse sentido. Não tenho dúvida de que os nossos pares acolherão este destaque, uma vez
que ele não vai afetar equilíbrio de contas públicas. Pelo contrário. Vai resgatar a dívida social e moral que o
Parlamento, o Executivo e a sociedade têm para com o Brasil como um todo.

Este é o motivo do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, a intenção do autor converge com a de todos os

Parlamentares, com todos os que têm preocupação com a saúde no Brasil. No entanto, até por ser o autor da lei
complementar à Emenda nº 29, que está pendente de aprovação na Câmara dos Deputados para se tornar uma lei
ordinária, o que de imediato elevaria os recursos de 54 bilhões para 73 bilhões, entendo que o benefício da lei
complementar à Emenda nº 29 seria muito mais substantivo e atenderia às necessidades do Brasil.

Por esta razão, minha posição é pela rejeição da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação o Destaque nº 9, do Deputado Rogério

Marinho, da Emenda nº 2.447/0009, e o voto do Relator pela rejeição.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o voto do Relator, que é pela rejeição, permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Rejeitado o destaque, com o voto contrário dos Deputados Rogério Marinho e Luiz Carreira.
Rejeitado na representação da Câmara dos Deputados, o destaque não vai ao Senado.
Destaque nº 10.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Acho que este é o último destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É o último destaque.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Primeiro, Senador, espero que V.Exa., junto com os

companheiros aqui, pressione o Governo para colocarmos em pauta a Emenda nº 29 e votarmos. Não tenho dúvida
de que seria a grande solução, mas estou vendo muita dificuldade para o Governo pautar esta matéria no plenário
da Casa.

Com relação ao destaque, o Deputado Renato Amary, da nossa bancada, apresenta um destaque que,
pela sua relevância e pertinência no cenário atual, achamos por bem defendê-lo no plenário da Casa.

Todos os Deputados aqui presentes têm suas bases nos municípios do Brasil, e sabemos que nos últimos
8 anos, 10 anos, os municípios têm tido uma série de responsabilidades e não têm tido a contrapartida financeira
adequada para fazer frente a essas responsabilidades.
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Recentemente, as medidas anticíclicas do Governo Federal penalizaram sobremaneira os municípios,
porque a diminuição do PIS, que é uma base importante de formação do FPM, reduziu verticalmente as receitas
municipais, e as compensações dadas não foram suficientes.

O Governo antecipou, de maneira justa, o pagamento do salário mínimo para o mês de janeiro, criou o piso
salarial dos professores, tudo de forma absolutamente justa. O problema é que não repassou recurso para os
municípios fazerem frente a essas situações. Os municípios têm sido penalizados pela questão da Previdência, que
tem sequestrado de forma unilateral recursos dos municípios, e boa parte deles têm dificuldade de estar
adimplentes para receber recursos federais. Então, o destaque em tela pretende que, no caso de municípios de
menor número de habitantes — evidentemente, a maior parte deles tem menor condição de investimento, tem maior
fragilidade financeira —, quando da celebração de convênios, caso estejam adimplentes, é claro, não haja
necessidade de apresentação de contrapartida. Municípios de até 20 mil habitantes.

Este é o destaque que apresento, o último destaque, até para continuarmos o trabalho. Não tenho dúvida
de que vamos ser brindados pelo Governo com o voto favorável, como demonstração de boa vontade e de
benevolência para com os pequenos municípios do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, esta é uma matéria que converge com toda a insatisfação

com a injusta política tributária vigente no Brasil desde os anos 60, desde 1967. No entanto, o substitutivo, em seu
art. 39, já prevê que a contrapartida no caso dos municípios será de 2% e 4% para os municípios de até 50 mil
habitantes. Acrescentamos ainda, no § 2º do mesmo artigo, que os limites de contrapartida fixados — que eu já citei
no caso — poderão ser reduzidos mediante justificativa do titular do órgão concedente.

Portanto, a intenção do Deputado que fez a sugestão ao Líder Rogério Marinho já foi devidamente
contemplada. Não tenho a menor dúvida disso.

Meu parecer é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Destaque nº 10, do Deputado Rogério Marinho, para a

Emenda nº 2.537/0001. O parecer do Relator é pela rejeição.
Em votação o parecer do Relator, que é pela rejeição, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o destaque, com o voto contrário dos Deputados Rogério Marinho, Luiz Carreira e Eduardo

Sciarra.
Tem a palavra a Deputada Maria do Rosário, para se manifestar acerca dos Destaques nºs 180 e 229.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, considero que os nossos destaques estão

resolvidos. O Relator e esta Comissão fizeram um belíssimo trabalho. Não vou mantê-los.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. retira os 2 destaques?
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Retiro os 2 destaques. Podemos continuar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Deputado José Rocha está ausente, portanto está

prejudicado o Destaque nº 28.
Senador Antonio Carlos Valadares. Os Destaques nºs 188, 189 e 190 serão atendidos quando da votação

em globo.
Os Destaques nºs 191 e 192 estão prejudicados pela ausência do Senador.
Deputado Colbert Martins...
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, um instantinho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, o senhor fez referência ao Deputado José Rocha,

que não estava presente, mas, no que tange ao art. 40, estaria contemplado pelo Relator a manutenção do texto
original.

Confere a informação, Sr. Relator?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O destaque do Deputado José Rocha é o de número

28.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Mas ele atende também, no art. 40... Ele tem o Destaque nº 28.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Luciano, de qualquer forma...
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Está atendido, não é?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está atendido.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - No texto original da LDO.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Colbert Martins, Destaque nº 153. Estando

ausente o Parlamentar, está prejudicado o destaque.
Deputado José Guimarães, Destaques nºs 169, 170, 171, 49 e 50. Todos prejudicados pela ausência do

Parlamentar.
O Deputado Edmilson Valentim retirou o Destaque nº 186. Temos um ofício dele aqui. Estou deferindo a

retirada do destaque. Ficam prejudicados os Destaques nºs 185 e 187 pela ausência do Parlamentar.
O Destaque nº 142, do Deputado Fábio Ramalho, também prejudicado pela ausência do Parlamentar.
O Destaque nº 138, do Deputado Devanir Ribeiro, está prejudicado pela ausência do Parlamentar.
Terminada a votação dos destaques...
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, tem a palavra o Sr. Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Eu queria fazer uma observação ao Relator, Senador Tião Viana.

No item 32, que foi objeto da nossa emenda sobre o Fundo de Mudanças Climáticas, onde se lê “incluam-se os
seguintes itens na Seção 2 do Anexo 4 - Despesas Relativas ao Fundo de Mudanças Climáticas”, deve ser lido
“Fundo Nacional de Mudanças Climáticas”. É preciso fazer esse conserto de redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Presidente, ele apenas propõe uma correção de redação que em nada

encontra dificuldade de acolhimento de minha parte.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. vai acatar.
Vamos ao relatório, à votação dos destaques de texto, não dos destaques do Anexo de Metas.
O Destaque nº 183... Na verdade é uma aprovação parcial dos Destaques nºs 28, 182 e 183.
O Destaque de nº 182 tem parecer pela rejeição. É o único que tem parecer pela rejeição, então será

votado separadamente.
Em votação o Destaque nº 182.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pelo critério que V.Exa. adotou, o destaque não está

prejudicado pela ausência do Parlamentar?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deixem-me explicar. Ele está dentro da votação em

globo. Por que preciso fazer a votação de forma separada? Porque ele é o único que tem voto pela rejeição. Os
outros todos foram acatados. Na verdade, o Relator rejeitou porque está mantendo o texto original, conforme
solicitação nossa.

Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, meu parecer, diante da preocupação do Deputado Gilmar

Machado e do alerta que fez o Deputado Rogério Marinho, é pela rejeição do texto. Peço compreensão aos Srs.
Parlamentares, porque terei de fazer os ajustes técnicos necessários a que não haja nenhuma dúvida no texto final
em relação a esta matéria e outras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quando eu retiro o destaque de uma votação em globo,
seguindo o critério adotado, na ausência do Parlamentar...

Então V.Exa. tem que retirar.
Por favor, Deputada Maria do Rosário.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Ainda que o parecer do Relator seja pela rejeição, nós, com o

objetivo de agilizar os trabalhos e com confiança no relatório — seguiremos depois trabalhando em outra
perspectiva para manter a ideia apresentada na proposta do Deputado Magela, que é justa, que beneficia as
entidades de assistência social, de saúde e de educação deste País —, solicitamos a retirada da proposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação os Destaques nºs 28 e 183, de texto, com
parecer pela aprovação parcial.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
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Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Nos demais destaques de texto o voto é pela rejeição.
Em votação, em globo, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados. Não vai ao Senado.
Encerrada a votação de texto.
Vamos agora aos destaques relativos ao anexo de metas.
Foram apresentados 94 destaques ao Anexo VII, anexo de metas e prioridades.
Estamos apresentando o voto pela aprovação de doze destaques, pela aprovação parcial de 37 e pela

rejeição dos demais, conforme relatórios anexos.
Em votação os doze destaques pela aprovação.
Preciso dos doze anexos pela aprovação: nºs 53, 83, 84, 86, 88, 172, 177, 178, 189, 222, 227 e 259.
Destaques com o voto do Relator pela aprovação.
Em votação em globo os destaques com o voto do Relator pela aprovação.
Em votação, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Pela aprovação parcial, agora.
Destaques nºs 22, 23, 24, 25, 49, 50, 52, 56, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 137, 139, 149, 165, 166,

167, 179, 180, 181, 188, 190, 205, 209, 210, 226, 239, 254, 258, 267.
Em votação, em globo, os destaques com o voto do Relator pela aprovação parcial, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Rejeição de todos os outros destaques ao Anexo VII que não foram lidos aqui.
Votação em globo pela rejeição.
Em votação em globo o voto do Relator pela rejeição dos destaques na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a rejeição. Os destaques rejeitados não vão à votação na representação do Senado Federal.
Encerrada a votação dos destaques.
V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente. quero fazer aqui um apelo. Sei

que o Senador Tião Viana vai ter uma noite longa para poder concluir esse trabalho, mas precisamos fazer essa
votação a partir das 9 da manhã na sessão do Congresso Nacional, com o acordo feito com os Deputados Luiz
Carreira, Rogério Marinho e demais Parlamentares.
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Sei que a nossa Secretária Myrna também vai nos ajudar, mas precisamos estar com o material pronto às
9 horas da manhã, para que possamos concluir a votação na sessão do Congresso Nacional.

Cumprimento o Presidente por ter avalizado o acordo; a Oposição por realmente nos permitir fazer um bom
entendimento; ao Relator pela competência e tranquilidade para que pudéssemos concluir os trabalhos; e à
assessoria pela paciência.

Sr. Presidente, muito obrigado. Em nome do Governo, quero cumprimentar a todos pelo trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Antes de encerrar os trabalhos, quero passar a palavra

ao Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Desejo apenas agradecer a contribuição a V.Exa. e reafirmar a admiração

que tenho pelo seu trabalho; por sua condição de Líder efetivo na Comissão; pelo zelo que teve em procurar
conciliar as posições que pudessem ser convergentes; pelo respeito às divergências na Casa; pela valorização da
Oposição dentro do debate parlamentar na Comissão.

Quero também cumprimentar todos os partidos pela maturidade com que agiram; o Líder Gilmar Machado,
representando a base do Governo; os Deputados Rogério Marinho, Luiz Carreira, Eduardo Sciarra; todos os Líderes
da Oposição que cumpriram de maneira exemplar suas funções parlamentares e suas posições políticas, com a
responsabilidade que todos devemos ter com o Parlamento.

Então meu agradecimento e meus cumprimentos a V.Exa.
Gostaria apenas de destacar um voto de aplausos da Comissão à Assessoria Parlamentar, pela

maturidade e conteúdo técnico que apresentou no encaminhamento desta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu queria também parabenizar o

Relator, Senador Tião Viana, pelo excelente trabalho que realizou, aperfeiçoando — o que é papel desta Casa — a
peça orçamentária, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que chegou a esta Casa com algumas
incorreções, algumas impropriedades, e houve um debate franco, aberto, transparente, contando com a paciência
do Relator para ouvir e inclusive acatar inúmeras proposições apresentadas pela Oposição, no sentido sempre
construtivo, de contribuir, de melhorar a peça orçamentária.

Demonstra-se assim a maturidade desta Comissão e os avanços que obtivemos em relação à preparação
do Orçamento para 2011, que deverá ser o Orçamento do próximo Governo. Tivemos o necessário equilíbrio, a
necessária tranquilidade e observância aos preceitos legais, de forma a fazer desta peça, digamos, uma referência
para que o próximo governante possa dar continuidade à execução orçamentária no País.

Quero agradecer pessoalmente ao Senador Tião Viana, que acatou uma de nossas emendas que
considero de extrema importância, já que se trata de um tema bastante importante para o País, o desenvolvimento
sustentável, sobretudo a questão da mudança climática. Desde o ano passado o assunto vem sendo trabalhado, na
Conferência de Copenhague, e também vai ser agora no final do ano em Cancun, no México. São temas relevantes
que precisam ser tratados com muita seriedade pelo País.

Esta Casa deu um bom exemplo ao aprovar a Política Nacional de Mudanças Climáticas, em seguida
aprovou o Fundo e agora estamos dando um passo fundamental ao garantir a efetiva utilização dos recursos do
Fundo Brasileiro de Mudanças Climáticas, já que o Governo vinha contingenciando sistematicamente todos os
recursos do Fundo de Meio Ambiente, depois transformado no Fundo de Mudança Climática.

Acho que também estamos dando um bom exemplo para o País de que assim, efetivamente, o Governo vai
ter os meios e os recursos necessários para realizar os investimentos direcionados para a adaptação e a mitigação
dos efeitos da mudança climática no País.

Portanto, registro o nosso agradecimento e parabenizo o Presidente pela condução dos trabalhos, sempre
equilibrado, procurando agilizar e valorizar os trabalhos desta Comissão.

Mais uma vez, devemos todos agradecer a contribuição à competente equipe da Assessoria de Orçamento
desta Casa. Já tive oportunidade por diversas vezes de estar nesta Comissão, como quando fui Relator da Receita
e em outras oportunidades, e pude constatar de perto o grande valor, preparo e competência da equipe técnica da
Comissão de Orçamento.

Portanto,  parabéns, Senador, parabéns a todos vocês que ajudam o trabalho dos Parlamentares, seja dos
Senadores seja dos Deputados.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu gostaria de fazer um adendo. Embora o Deputado

Júlio Cesar esteja ausente, informo que um dos destaques dele, o 254, foi aprovado parcialmente quando da
votação em globo.

Quero registrar este fato porque, mesmo na sua ausência, ele entrou no critério e teve o destaque
aprovado, embora parcialmente, na votação em globo.

Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, o Destaque 254 diz respeito à construção do edifício

sede da Procuradoria da República em João Pessoa?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O 254.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, serei bem rápido. Eu imaginava falar amanhã,

mas já que todos se pronunciaram, quero dizer que V.Exa. está de parabéns pela condução do processo, pelo seu
equilíbrio, principalmente, e isenção.

Quero dizer ao Relator que foi importante tê-lo conhecido no exercício da Relatoria. V.Exa. é uma pessoa
que sobretudo tem espírito público e sensibilidade.

Quero dizer aos meus pares da Oposição da nossa lealdade na luta comum e de fazermos o nosso papel,
que é importante para o Parlamento. O Parlamento tem que ter Situação e Oposição, estabelecer o contraditório e
encontrar os consensos possíveis, porque os dissensos são resolvidos efetivamente no voto e pelos instrumentos
que o Regimento nos coloca na mão.

Gostaria de dizer à Situação, principalmente em nome do nosso Vice-Líder Gilmar Machado, que esta é
uma etapa primeira. Nós estamos construindo o patamar da elaboração do Orçamento de 2011. Passado o
processo eleitoral, nós estaremos debruçados na elaboração de uma peça extremamente importante, que é uma
peça de transição para o próximo Governo. Eu espero que essa sensibilidade, essa convergência, essa perspectiva
de  acordos prevaleçam na elaboração desse Orçamento. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer.

Agradeço também à assessoria que nos ajudou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra a Deputada Maria do Rosário.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Gostaria, Sr. Presidente, de deixar registrados meus

cumprimentos ao senhor, em nome do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Quero registrar a alegria de
termos trabalhado nesta Comissão  e termos tido um acúmulo de matérias já votadas, e, além disso, estarmos
dando esse passo tão decisivo com a LDO, concluindo os trabalhos nesta noite e com a possibilidade de já
votarmos amanhã, pela manhã, no plenário do Congresso Nacional. Estamos demostrando também ao Brasil que,
ainda que tenhamos entrado no período que já está credenciado e autorizado como período eleitoral do País, a
Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as instituições brasileiras têm a responsabilidade de cumprir aquelas
que são suas metas, analisarem, Senador Tião Viana, as necessidades do País e estarem aqui irmanadas, porque o
que nós vimos aqui também, independentemente de sermos Governo ou Oposição, foi um trabalho com muita
sensibilidade de cada uma das partes, coordenados muitas vezes pelo nosso Líder Gilmar Machado, a quem
cumprimento também, e com a possibilidade de apresentarmos ao País o projeto de uma LDO para o
desenvolvimento do Brasil, que é o que queremos.

Parabéns ao Relator e ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Para complementar, já que houve um esquecimento da minha

parte, eu gostaria de fazer uma menção especial de agradecimento aos nossos dois assessores do Democratas: o
Clóvis e o Rogério, que estão aqui sempre presentes e permanentemente atentos às questões orçamentárias e
ajudando o partido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato:

embora eu tivesse tentado o acordo — não havia consenso —, eu quero fazer um apelo, porque acho que é muito
injusto. Existem aqui quatro Parlamentares que tiveram as suas emendas prejudicadas no processamento. Não foi
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culpa dos Parlamentares. E a única forma de corrigirmos esse erro é votando aqui no Plenário a errata que aqui
está. E eu queria submeter isso ao Plenário, porque eu acho injusto. Não foi um erro do Parlamentar. Foi um erro da
própria Comissão. Quando tentei o acordo aqui, não consegui. Isso é uma questão de justiça. Foi um erro formal da
Comissão, quando da aprovação ou da feitura da Lei Orçamentária Anual, que vigora para este ano.

Eu queria, então, antes de conceder a palavra ao Deputado Ademir Camilo, ver se eu tenho a aprovação
do Plenário para a correção — e aí submeter essas quatro emendas.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, por parte do Governo não há problema. Mas eu
não quero aqui romper nada. Nós já tínhamos acordado. Eu quero, primeiro, a manifestação da Oposição e do
Deputado Ademir Camilo.

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Com a concordância do PDT, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Da nossa parte também, não há qualquer divergência com relação

à proposição do Presidente. Podemos acatar as correções que estão sendo propostas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - As emendas são do Senador Geraldo Mesquita Júnior,

Deputados Sérgio Moraes, Edinho Bez e Abelardo Lupion.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO  - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Nós verificamos com a nossa assessoria. São matérias

importantes, relevantes. E esse é um erro formal, mas que pode ser perfeitamente corrigido. Está em tempo. E nós
não temos nada  a opor, até porque queremos que a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias seja realmente um
espelho adequado para a realização do nosso Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, é um requerimento para inclusão na pauta do
Ofício 352, de 30 de junho de 2010. O autor é o então Relator-Geral da Lei Orçamentária Anual, Deputado Magela.

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Já há a concordância de todos, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O requerimento está em votação na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Trata-se, então, da apreciação do Ofício nº 352, de 30 de junho de 2010, encaminhado pelo então Relator-

Geral do Orçamento para 2010, o Deputado Magela, que solicita a correção de erro material verificado no
processamento das emendas que constam das programações orçamentárias do autógrafo da lei orçamentária para
2010, PL nº 46/2009, do Congresso Nacional, em observância ao disposto no art. 152 da Resolução nº 1/2006, do
Congresso Nacional, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional.

A errata está em discussão.
Encerrada a discussão, a errata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como sem encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Antes de encerrar, concedo a palavra ao Deputado Ademir Camilo.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, caros colegas, Senador Tião Viana, acho que

talvez duas ou três palavras representem o que se passou aqui hoje: sensibilidade, serenidade e competência.
Eu queria que V.Exa., Senador Tião Viana, levasse do Partido Democrático Trabalhista, todo o

reconhecimento pelo que foi realizado, sobretudo na condução final dos trabalhos aqui na Comissão Mista de
Orçamento. Acatar a sugestão dos Parlamentares mostra que V.Exa., enquanto esteve na condução dos trabalhos
no Senado Federal, mostrou ao País que deu oportunidade para que todos pudessem aprender. Teve sensibilidade,
serenidade e competência.
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Ao Presidente dou os parabéns. Por fim, ao meu companheiro de bancada de Minas Gerais, Deputado
Gilmar Machado, que, com a sensibilidade de condução  dentro do próprio Governo, soube aceitar e acatar as
proposições também da Oposição; e ao Deputado Rogério Marinho e Deputado Carreira, que possibilitaram
concluirmos nossos trabalhos até mais rápido do que pensamos.

A todos meus cumprimentos e os meus parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero agradecer principalmente à Assessoria da

Comissão Mista de Orçamento, na pessoa da Myrna, e, em seu nome, agradecer a todos os demais a colaboração.
Quero agradecer especialmente ao Senador Tião Viana, que soube realmente compreender e acatar com

muita sensibilidade e muita paciência.
Em nome do Deputado Gilmar Machado, quero agradecer a cada um dos Srs. Parlamentares o esforço.
Está cumprida, pelo menos, a votação da LDO.
Queira Deus — eu torço — que amanhã aprovemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda dentro do

prazo a nós concedido, na sessão do Congresso Nacional.
Antes de encerrar, convoco reunião ordinária para o dia 14 de julho, às 14h30min, neste plenário, e cancelo

as reuniões extraordinárias convocadas para amanhã, quinta-feira, dia 8 de julho, às 10 horas e às 14h30min.
Declaro encerrada a presente reunião.


