
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para a abertura dos
trabalhos.

Declaro iniciada a 7ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 18, 19 e 20, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos. 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
antecipadamente. (Pausa.)

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da
Comissão, coloco em votação a ata da 6ª reunião extraordinária, realizada nos dias 9, 10 e 11 de 2010.

Em discussão a ata. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a

leitura do expediente, que será transcrito das notas taquigráficas desta reunião.

Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão

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

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) Ofício nº 696/2010, de 9 de novembro, do Deputado Dilceu Sperafico, informando que entregou a esta
Comissão o seu parecer ao Projeto de Lei nº 33/2010-CN.   
2) Ofício nº 697/2010, de 9 de novembro, do Deputado Dilceu Sperafico, informando que entregou a esta
Comissão o seu parecer ao Projeto de Lei nº 56/2010-CN.
3) Of. nº 252/2010 - LPR, de 9 de novembro, do Deputado Sandro Mabel, Líder do Partido da República,
solicitando a indicação do Deputado Giacobo (PR/PR) em substituição ao Deputado Jaime Martins (PR/MG) no
Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas, desta Comissão.
4) Ata da Bancada Estadual de Mato Grosso, de 10 de novembro de 2010, informando que sob a presidência da
Coordenadora Senadora Serys Slhessarenko reuniram-se para escolher o novo coordenador da referida
Bancada, sendo aprovado o Deputado Pedro Henry como representante legal e novo Coordenador da Bancada
do Mato Grosso .
5) Ofício nº 0498/2010-CD/GAB/AFS, de 11 de novembro, do Vice-Líder do PTB, Deputado Arnaldo Faria de Sá,
solicitando substituição de texto à Emenda nº 0115, de sua autoria, ao Relatório Preliminar do Projeto de Lei nº
059/2010-CN.
6) OF. Nº 269/2010/GAB, de 12 de novembro, do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), solicitando correção da
emenda nº 00002, de sua autoria, ao Projeto de Lei nº 066/2010-CN.
7) OF. Nº 270/2010/GAB, de 12 de novembro, do Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), solicitando correção da
emenda nº 00031, de sua autoria, ao Projeto de Lei nº 061/2010-CN.

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) Ofício nº 1.875 – Supar/SRI, de 4 de novembro, do Subchefe de Assuntos Parlamentares da Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República, Sr. Neuri Luiz Mantovani, solicitando credenciamento nesta
Comissão para o Senhor Marcos Toscano Siebra Brito.
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- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente da CMO:

Avisos Seses de 20 de outubro:
1) Aviso n° 1.840/2010 (Acórdão n° 2.788/2010): Construção do Conjunto Habitacional da Vila do Mucujá, em
Macapá/AP.

Avisos Seses de 27 de outubro:
1) Aviso n° 1.881/2010 (Acórdão n° 2.872/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Igaraçu do Tietê/SP.

Avisos Seses de 3 de novembro:
1) Aviso n° 1.914/2010 (Acórdão n° 2.925/2010): Obras de adequação rodoviária da BR-101, no Estado do Rio
Grande do Norte.
2) Aviso n° 1.932/2010 (Acórdão n° 2.963/2010): Obras de construção do sistema do esgotamento sanitário de
Parnamirim/RN.
3) Aviso n° 1.961/2010 (Acórdão n° 2.935/2010): Análise do impacto de operações fiscais realizadas no Estado
do Mato Grosso do Sul na definição do montante mínimo a ser aplicado pelo Estado na área de Saúde.
4) Aviso n° 1.967/2010 (Acórdão n° 2.953/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-222/MA.
5) Aviso n° 1.971/2010 (Acórdão n° 2.960/2010): Obras de dragagem emergencial do Rio Itajaí-Açu/SC.

6) Aviso n° 1.974/2010 (Acórdão n° 2.962/2010): Obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), subtrecho
compreendido entre Ouro Verde/GO e Estrela do Oeste/SP.
7) Aviso n° 1.982/2010 (Acórdão n° 2.918/2010): 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.
8) Aviso n° 1.992/2010 (Acórdão n° 2.929/2010): Obras integrantes do projeto de Modernização e Adequação de
Sistemas da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Estado do Paraná.
9) Aviso n° 1.997/2010 (Acórdão n° 2.959/2010): Manutenção de Trechos Rodoviários - BR-267 – no Estado de
Mato Grosso do Sul.
10) Aviso n° 1.998/2010 (Acórdão n° 2.965/2010): Obras de complementação e ampliação do Sistema de
Esgotos Sanitários – SES, no Município de Cariacica/ES.
11) Aviso n° 2.000/2010 (Acórdão n° 2.951/2010): Construção de Ponte sobre o Rio Madeira, no Município de
Porto Velho/RO, na BR-319.
12) Aviso n° 2.011/2010 (Acórdão n° 2.954/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-230/MA.
13) Aviso n° 2.012/2010 (Acórdão n° 2.941/2010): Obras de dragagem no Porto de Santos/SP.

Avisos Seses de 9 de novembro:
1) Aviso n° 2.018/2010 (Acórdão n° 2.992/2010): Verificar a correta aplicação de recursos federais em obras
públicas e prestar informações ao Congresso Nacional, visando subsidiar a aprovação e o acompanhamento da
Lei Orçamentária Anual de 2011.

Informo ainda que a lista das matérias constantes do expediente será enviada através do correio
eletrônico aos gabinetes dos membros e às lideranças partidárias nesta data.

Passamos à Ordem do Dia.
Pauta nº 18.

“Apreciação do Relatório Preliminar com Emendas
apresentado ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN, que “Estima a receita e
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011”.

Relator-Geral: Senador Gim Argello.
Foram apresentadas 192 emendas.
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Voto: pela aprovação do relatório preliminar nos termos apresentados, com as alterações decorrentes
dos ajustes de redação identificados no texto e da aprovação das Emendas de nºs 7, 26, 29, 38, 41, 44, 47, 51,
61, 63 a 65, 76, 81, 93, 98, 106, 109, 112, 114, 118, 127, 129, 131, 133, 143, 148, 150, 153, 154, 160, 161, 163,
165, 169, 172, 174, 180 e 181; aprovação parcial das Emendas nºs 10, 19, 23, 31, 35, 48, 50, 56, 70, 75, 79, 80,
83, 88, 92, 97, 103, 134, 158, 184 e 185; e pela rejeição das demais.

O Relator-Geral está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo de destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
V.Exa. está com a palavra, Senador Gim Argello.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Parlamentares da

representação da Câmara e da representação do Senado, nobre Senadora Lúcia Vânia, que me faz companhia,
ajudando neste relatório preliminar e na apresentação das emendas.

Gostaria de pedir vênia a todos os Srs. Parlamentares para ir direto às alterações do relatório
preliminar, versão com emendas.
 1. supressão do item 16.3, que previa a possibilidade de elaboração de emenda de relator para
implementar as erratas e adendos aprovados no âmbito da Comissão e do Plenário do Congresso Nacional.

2. aumento do limite que os relatores setoriais têm para cortar em GND 5 (inversões financeiras), de 20
para 30% (com o objetivo de equiparar ao limite de corte em GND 4 - investimentos, que já era de 30%) - item
30.2;

3. supressão do item 17.1.13, que previa a possibilidade de se elaborar emenda de relator para o
reforço de políticas públicas nacionais nas áreas de Saúde, Agricultura, Assistência, Segurança e Educação;

4. definição do valor para o item 17.1.11, que trata da alocação de recursos para ações diretamente
relacionadas à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 nas áreas de transporte, saúde, segurança e
infraestrutura urbana, turística e esportiva, especificamente nas cidades-sede do torneio e respectivas regiões
metropolitanas/RIDE, (até o valor global de R$900.000.000 - novecentos milhões de reais). Ressalte-se que
nesse item foram incluídas as áreas de saúde, segurança, infraestrutura turística e esportiva;

5. definição de valor para o item 17.1.12, que trata da manutenção das atividades mínimas que
garantam o cumprimento da missão constitucional e das atividades da Marinha do Brasil (até o valor global de
R$270.000.000 - duzentos e setenta milhões);

6. definição de valor para o item 17.1.3, que trata da alocação de recursos em Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios para a Compensação das Exportações – a Lei Kandir (até o valor de
R$3.900.000.000 - três bilhões e novecentos milhões de reais);

7. inclusão no item 17.1 das seguintes autorizações para elaboração de emendas de relator, todas
oriundas de emendas de Parlamentares:

a. 17.1.13. as alterações nas programações orçamentárias formalmente solicitadas pela equipe de
transição do governo eleito, indicando os recursos compensatórios;

b. 17.1.14. a concessão de suplementação orçamentária na ação 0300 - Garantia e Sustentação de
Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992);

c . 17.1.15. a operacionalização do fundo instituído pela LC nº 137, de 26 de agosto de 2010 —, bem
como dos fundos instituídos no artigo 8º da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, com base no que
preceitua o inciso I do § 1º do referido artigo;

d. 17.1.16. a alocação de recursos para ações que promovam a elevação do per capita dos recursos
transferidos do Sistema Único de Saúde – SUS, de forma estadualizada, até o valor global de R$1.050.000.000
(um bilhão e cinquenta milhões de reais);
 e. 17.1.17. a composição de reserva para atendimento de projetos de lei que criem despesas
obrigatórias de caráter continuado durante o exercício de 2011, até o valor de R$50.000.000 (cinquenta milhões
de reais);

f. 17.1.18. a integralização de cotas do Fundo Especial para Calamidades Públicas – FUNCAP, de
acordo com o disposto na Medida Provisória nº 494, de 2 de julho de 2010, até o limite de R$ 20.000.000 (vinte
milhões de reais);

g - 17.1.19. o reforço de dotações, no âmbito do Comando do Exército, a fim de possibilitar a
incorporação normal de 70.000 recrutas, tendo em vista atender ao cumprimento da missão constitucional, o
apoio a ações subsidiárias em prol da sociedade e uma maior capacitação de jovens;
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h - sobre o salário mínimo, o governo mandou o valor de R$538,15, mas entendemos arredondar para
R$540,00, sendo que existe margem para negociação, como foi muito bem dito pelo Ministro Paulo Bernardo.
Essa negociação se dará com as centrais sindicais e os Parlamentares envolvidos no tema.

Essa é a apresentação do nosso relatório, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
Está inscrito o Deputado Ricardo Barros. S.Exa. está com a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sr. Relator, primeiramente quero dizer que

tenho grande apreço pelo Relator, um amigo de muitos anos, e quero vê-lo encerrar muito bem sua tarefa.
Tenho uma preocupação, Senador Gim Argello, quanto ao Destaque nº 6, apresentado pelo Deputado

Lázaro Botelho e de minha autoria, que trata justamente do item 17.1.11, a alocação de recursos.
A resolução veda a apresentação de emendas de Relator, exceto em razão do disposto no parecer

preliminar. Estão estabelecidas 19 exceções para a apresentação de emendas de Relator. A emenda cuja
supressão eu havia solicitado trata da alocação de recursos para a Copa do Mundo, nas áreas de transporte e
infraestrutura, especialmente nas cidades-sedes. Depois ela foi ampliada, abordando a alocação de tais recursos
nas áreas de transporte, saúde, segurança e infraestrutura urbana, turística e esportiva, especificamente nas
cidades-sedes do torneio e respectivas regiões metropolitanas, até o limite de 900 milhões de reais.

S.Exa. impôs um limite, o que é bom, mas ampliou de forma bastante significativa as áreas de aplicação
desses recursos. Eu me preocupo apenas que não venhamos a repetir o que aconteceu no último Orçamento,
quando o Deputado Magela, diante das enormes pressões sobre o Relator-Geral — eu sei disso — acabou por
não ter como sustentar o relatório, sendo que todas as emendas de Relator caíram.

Entendemos que as emendas que venham da equipe de transição tenham um autor, e o Relator apenas
as transforma em emendas de Relator para consolidar tal iniciativa. Eu tenho sempre a preocupação de que se
dê ao Relator autonomia para produzir emendas de Relator, mas não haja sustentação depois, na hora da
votação do Orçamento.

Como estamos em ano eleitoral e tivemos o segundo turno das votações, atrasamos muito a tramitação
do Orçamento. O recesso está próximo, mas ainda temos que votar relatórios setoriais, apresentar emendas e
verificar sua admissibilidade. Portanto tenho essa preocupação.

Apresentei o destaque apenas como alerta, Sr. Relator, para não repetirmos o erro que cometemos no
ano anterior: todos apresentamos muitas emendas ao Relator, que nos atendeu, o que ficou insustentável.

Obrigado.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Eu é que agradeço, nobre Deputado Ricardo Barros. Muito

obrigado pela sua orientação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Chico Lopes.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, a (falha na gravação) da saúde depende do que

queremos no Orçamento.
Estou apresentando um destaque para a emenda do Senador eleito, José Pimentel, que coloca um

bilhão de reais, sendo que o Deputado Daniel Almeida pede, em sua emenda, o cumprimento da Constituição
Federal, o que vai dar em torno de 4,7 bilhões.

Sabemos que o ex-Ministro da Saúde é uma pessoa que tem conhecimento, mas com um bilhão de
reais não vamos chegar à equalização proposta pelo Deputado Daniel Almeida, tomando por base a
Constituição brasileira, para que o Ceará, que tem diversas dificuldades na área da saúde, não fique apenas
com duzentos e tantos milhões. Portanto, de maneira nenhuma, há suporte para a distribuição dos um bilhão de
reais, dos quais o Rio Grande do Sul tem o maior valor per capita.

Então, eu gostaria que isso fosse discutido e que o Relator observasse se há veracidade no meu
destaque ou se é apenas uma questão de querer mais dinheiro. Mas quero que o meu destaque seja analisado
dentro dos preceitos constitucionais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está inscrito o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente Waldemir Moka, Relator Gim Argello, Senadora

Lúcia Vânia, Deputado Bruno, primeiramente, parabenizo o Senador Gim Argello pelo relatório preliminar. Já fico
satisfeito, porque o fato de ser um relatório preliminar significa que vamos continuar discutindo na Comissão até
atendermos às diversas necessidades e chegar ao relatório final.
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Agradeço a S.Exa. o atendimento, parcial ou integral, de algumas emendas que eu apresentei ao
relatório. Destaquei todas elas, para que possamos discuti-las de per si e fundamentar seu objeto. S.Exa., com a
inteligência, a competência e a capacidade de conciliação que tem, procurará os recursos necessários para
atender aos brasileiros menos favorecidos. É isso que estamos buscando ao apresentar emendas sobre o
salário mínimo, o reajuste dos proventos de aposentados e pensionistas e a Lei Kandir — hoje o Ministro Paulo
Bernardo deixou de informar que 21 ou 22 Estados da Federação se beneficiam da Lei Kandir na compensação
pela perda de receita.

Então, vamos ter aqui um ambiente propício para discussão. Agradeço a S.Exa. os 3,9 bilhões de reais,
mas é preciso aumentar tais recursos. Esses 3,9 bilhões de reais já vêm há seis anos — aliás, chegaram a ser
5,2 bilhões, e depois recuaram para 3,9 bilhões. Estamos andando para trás.

Enquanto não revermos o pacto federativo, tenho certeza que S.Exa. vai ajudar os Estados, que têm
perda substancial de receita em função da desoneração. A desoneração das exportações é corretíssima. Não se
deve exportar impostos, mas também não se deve penalizar os Estados que perdem essa receita. A União,
grande beneficiária das exportações, não faz o ressarcimento conforme está previsto.

Na devida oportunidade, Senador Gim Argello, quero discutir com V.Exa. e pedir-lhe um entendimento.
Precisamos buscar um consenso: mesmo que não sejam os valores aqui solicitados, que seja algo com que
V.Exa., com esforço e com a brasilidade que tem, possa ajudar todos os nossos irmãos, principalmente os das
Regiões menos desenvolvidas, como a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está inscrito o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, nobre Relator, Vice-Presidenta, a Senadora

Lúcia Vânia, meus caros Deputados e Senadores, Senadoras e Deputadas, inicialmente cumprimento o Senador
Gim Argello pelo relatório preliminar.

Agradeço-lhe por ter aceito duas emendas de minha autoria. Manifesto que destaquei as outras
emendas não aceitas e estou apresentando, Senador, uma emenda supressiva, por não concordar com um item
do seu relatório, acrescentado pelo nobre Relator, que diz respeito a alterações nas programações
orçamentárias, provavelmente solicitadas pela equipe de transição do Governo eleito. Não existe previsão
constitucional para esta ação do nobre Relator. Então, desde já apresento essa questão porque, no meu modo
de entender, fere os preceitos da nossa Constituição.

Estou apresentando destaque nesse sentido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Inscrito o Deputado Ademir Camilo.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Senador Gim Argello coloca, no

item 17.1.6, o reajuste do salário mínimo acima do previsto no PLOA/2011, mas o art. 51 da Lei Orçamentária
votada, no seu §3º, estabelece o que “serão assegurados os recursos orçamentários necessários ao
atendimento da política de aumento real do salário mínimo a ser definida em articulação com as Centrais
Sindicais, e da política de ganhos reais aplicável às aposentadorias e pensões do Fundo do Regime Geral da
Previdência Social a ser definida em articulação com as Centrais Sindicais e com representantes das
organizações dos aposentados”.

V.Exa. incluiu que haverá reajuste acima do mínimo, que seria discutido com as Centrais. Quero
acrescentar a discussão com as organizações dos aposentados, para fecharmos um valor acima do que está
sendo proposto — Centrais Sindicais e representantes das organizações dos aposentados. Posteriormente, no
momento adequado, retiraríamos dois destaques, já que estaríamos contemplados com o acordo. E aí
retiraríamos duas emendas: uma de minha autoria e outra de autoria do Deputado Paulo Pereira da Silva, sobre
o reajuste de 580.

E queria que o Senador também ponderasse sobre o seguinte: a execução baixíssima das emendas de
bancada e das emendas de Comissão. Fizemos um destaque para que haja aumento da efetividade do nosso
mandato parlamentar, considerando um aumento maior para as emendas individuais e dando a possibilidade de
demonstrar que cortaríamos emenda de bancada ou diminuiríamos emenda de bancada e emenda de
Comissão. São destaques que nós fizemos e que no momento adequado vamos discutir.

Agradeço ao Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Inscrito, na sequência, o Deputado Rogério Marinho.
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.
Deputados, nós nos inscrevemos para discutir, ilustre Relator Gim Argello, mas na verdade queremos fazer um
prenúncio do debate que vai se estabelecer quando da votação do relatório de V.Exa.

Queremos parabenizar V.Exa. pelo trabalho, pela robustez do texto apresentado, pela sensibilidade
apresentada, ao acatar uma série de sugestões feitas pelos nossos ilustres pares. Mas uma série de emendas
não foi evidentemente acatada, de acordo com o poder discricionário do ilustre Relator. E, usando a nossa
prerrogativa, vamos discutir os destaques caso a caso. É uma oportunidade para tentarmos sensibilizar V.Exa.
no sentido de rever alguns pontos de vista.

Agradeço a V.Exa. E, por ocasião da votação, vamos voltar a discutir o tema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Último inscrito, na sequência, Deputado José

Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, Senador Gim, não é destaque, mas apenas

uma observação, frente ao que nós acompanhamos nos vários destaques sobre essa questão da saúde. Vários
destaques puxam para o máximo ou puxam para o mínimo. Aqui há um equilíbrio. Na verdade, não pode
também ser da forma como atualmente o Ministério da Saúde estabelece o valor per capita, de acordo com os
habitantes dos Estados. Há Estados que estão no máximo e há Estados que estão no mínimo. É uma distorção.
E eu sei que no meu Estado, por exemplo, o Ceará, há uma distorção grande. Aliás, o Deputado e hoje Senador
Pimentel apresentou um destaque. O Deputado Chico Lopes já fez referência a isso.

O que nós queríamos sugerir, Relator? Que fizéssemos um acordo... (Pausa.)
Gilmar, Líder do Governo, deixe a Comissão discutir...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na sequência...
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Não terminei, Presidente!
Que o Relator, ouvido o Ministério da Saúde, estabelecesse algum critério. É pouco razoável a forma

como o Ministério estabelece esse valor per capita. Não é razoável. Esse problema já vem embolando, e esta
Comissão daria uma contribuição enorme ao País, até para não ficar um puxando para cima, outro puxando...

Qual é o critério razoável? Discutiríamos com o Ministério da Saúde e, se necessário, com os
Governadores, para estabelecer alguns critérios. Não há saúde pública que dê certo com esse tipo de critério
estabelecido pelo Ministério de Saúde.

Não apresentei destaque. Há que se preservar os interesses do Governo e se discutir a melhor forma
de enfrentar esse problema. Se não, aonde vai parar isso? Então, nós deveríamos estabelecer uma conversa —
sugiro a V.Exa. que seja com o Ministério da Saúde —, para estabelecer que, daqui para a frente, vai ser assim.
Não pode continuar como está: ele puxa um Estado para cima, e outro puxa para baixo. Não podemos aprovar
desse jeito o relatório. Eu pelo menos não tenho disposição de aprovar o relatório setorial, se for pautado deste
jeito.

É apenas uma sugestão, Senador.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, por favor. Deixe-me encerrar a chamada

dos inscritos. Depois, se for o caso, eu concedo a palavra a V.Exa.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Não precisa fazer esse pedido, Excelência. Pode continuar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Lázaro Botelho.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, estou aqui para defender a emenda do

Deputado Nelson Meurer, que propõe a elevação da emenda individual de 12 milhões e 500 para 15 milhões. As
emendas de bancada nunca são liberadas. Então, essa seria uma maneira de atender os nossos Municípios,
com essas emendas individuais.

É nesse sentido que peço o seu apoio.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a lista de inscritos, consulto o Deputado

Chico Lopes sobre se ainda quer...
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Apenas um esclarecimento.
Sobre essa emenda que eu pedi destaque há uma de minha autoria no mesmo teor.
Um dos grandes problemas que estamos vendo nos Estados, principalmente no Ceará, é o da saúde —

é maca, é isso, é aquilo. Se houve um pronunciamento do Ministro do Planejamento no sentido de que a rede
pública de saúde vai depender da decisão política que se tomar nesta Casa; e, se temos condições de fazer isso
agora, quero pedir ao Relator que pense bem.
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Não sou contra acordos. Aliás, esta é uma Casa de acordos. Mas certos acordos não resolvem o
problema, só fazem com que a doença demore mais tempo para ser curada.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Gim Argello.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Agradeço ao Presidente e agradeço a colaboração a todos.
Vamos a alguns pontos aqui levantados.
Primeiro, esse caso levantado por mais de três Parlamentares: o valor per capita da saúde, por

Estados. Hoje, o menor valor é o do Estado do Pará: 112 reais; o maior — diferença de quase 70% — é do
Estado de Mato Grosso do Sul: 187 reais.

O que aconteceu? O Relator-Setorial da Saúde, depois de muito avaliar, depois de uma negociação
exaustiva, chegou a um número, para fazer a equalização do valor per capita por Estados, nobres Deputados e
Senadores, que poderia ser alcançado, em busca do equilíbrio entre os Estados: 1 bilhão e 50 milhões. Seria
esse o número. É o suficiente? Não acredito, porque, no caso da saúde, quanto mais recursos, muito melhor
para todos. Mas foi o número possível de ser colocado. Já está incluído no relatório o valor de 1 bilhão e 50
milhões, depois de conversado com todas as áreas do Governo. E já foi repassado para o Relator-Setorial da
Saúde, nobre Senador Flexa Ribeiro. É uma pena que S.Exa. não esteja aqui agora. Mas, ao chegar, poderá
fazer o relato de como isso aconteceu, de como se procedeu para chegarmos a este número e para
começarmos a fazer a equalização que V.Exas., devidamente representando seus Estados, estão cobrando.

Muito bem. No caso específico, Deputado Ademir Camilo, do seu pleito e dos dois destaques que
V.Exa. diz que vai retirar, agradeço-lhe por isso. Por quê? Concordo com V.Exa. em relação à negociação do
salário mínimo com as Centrais Sindicais e com os representantes dos aposentados. No caso dos aposentados,
foi confirmado aqui, de público, que serão chamados para a negociação os seus representantes.

Agradeço a todos as demais contribuições apresentadas. Os destaques ora apresentados vamos
discutir um a um. O que peço agora, se todos concordarem, se o nobre Presidente concordar, é que façamos a
votação. E todos os pontos. Estou aberto à negociação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A discussão e o prazo para a apresentação de
destaques estão encerrados.

Foram apresentados 48 destaques. Então, vamos colocar em votação o texto, ressalvados os 48
destaques, evidentemente.

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - ... o PSDB vota contra, em função da maneira como está

colocado o art. 17. Mas vamos discutir os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A votação é de V.Exa. apenas. Não temos a votação

partidária neste momento.
V.Exa. vota contra.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, voto contra.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputados Rogério Marinho e Eduardo Sciarra.

(Pausa.)
Vou colocar novamente em votação, pois fui interrompido.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário dos Deputados Rogério Marinho e Eduardo Sciarra.
Em votação na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, eu queria que o Destaque 48 fosse na

realidade separado...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Todos os destaques foram ressalvados, Deputado.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Ah! Muito bem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou sugerir o seguinte entendimento.
Evidentemente, o Relator precisa de um tempo, até dar parecer aos destaques, e também para conversar e
estabelecer os possíveis atendimentos. O Deputado Colbert Martins, lamentavelmente, não pode estar presente.
O Senador Gim, apenas neste momento, será nomeado Relator ad hoc do PPA e passará a fazer a leitura.
Enquanto isso, já estamos ganhando tempo para os pareceres. Terminado o PPA — também o colocarei em
votação da mesma forma —, teremos o tempo suficiente, espero, para que o Relator, ao retornar...

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Um minuto, Deputado. Deixe-me terminar o

esclarecimento.
Então, vai ser feita agora a leitura do PPA; vamos dar o tempo necessário também, depois da

aprovação; e aí, se for o caso, fazemos a votação dos destaques, tanto do relatório preliminar do Orçamento
quanto do PPA.

Concedo a palavra ao Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O esclarecimento que faço a V.Exa. é que eu imaginava

que o acordo seria o de votar o relatório do Senador Gim Argello, ressalvados os destaques, um a um. E, aliás,
peço a V.Exa. que garanta a votação de cada destaque, um a um. Não a questão do PPA.

Estávamos aqui a postos, prontos para votar, após a discussão, o relatório preliminar do Senador Gim
Argello.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quando foi colocado na pauta... Vou respeitar,
evidentemente. Até porque, sem um acordo, não vamos... Mas, quando fizemos a convocação, foi para votarmos
o relatório preliminar, o PPA e também para a apresentação e a votação do parecer do Comitê de
Admissibilidade de Emendas, sem o qual não conseguimos abrir prazo para as emendas.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Para a admissibilidade de emendas, tudo bem. Mas para o
PPA...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero dizer que o que nos interessa hoje é

concluir a votação do relatório preliminar e do parecer do Comitê de Admissibilidade de Emendas, porque nós
precisamos deles para começar a contar os prazos.

Agora, concordo com o Deputado Rogério Marinho. O Governo se dispõe a negociar, para fechar a
questão do PPA. Não nos interessa atropelar nada, fazer nada apressadamente. Nós nos dispomos a amanhã
tentar fazer um acordo e, depois, votar o PPA.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vejam bem, senhores: refeito o acordo... Vamos
dispensar a leitura do PPA?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não vamos votar o PPA.
E vamos passar diretamente à apreciação do Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de

Emendas — CAE, sobre diretrizes e orientações para análise da admissibilidade de emendas ao Projeto de Lei
nº 59/10, do Congresso Nacional, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
2011”, em razão do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional.

O coordenador desse Comitê é o Deputado Luciano Castro.
O coordenador está com a palavra, para a apresentação do seu relatório.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, o relatório foi distribuído a todos os membros

da Comissão. Quero apenas salientar alguns pontos que julgo importantes.
Primeiro, a inclusão de forma definitiva, pelo Comitê de Admissibilidade, da apreciação da RIDE, o que

visa atender uma reivindicação antiga de todos, no que tange a projetos que atendam a mais de um Município
ou a mais de um Estado, projetos comuns a Estados e Municípios, que seriam atendidos e beneficiados dessa
forma.

Quero dizer também de forma clara, Sr. Presidente, sobre as emendas apresentadas no âmbito do
Ministério do Turismo, que estão vedadas transferências de recursos a entidades privadas para a realização de
eventos. Elas só podem ser apresentadas para órgãos públicos. Por exemplo: os Municípios.
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Para o Ministério da Cultura nós mantivemos a mesma situação, a mesma performance, podendo ser
apreciadas as emendas destinadas a empresas privadas.

Sr. Presidente, foi dividida com os Parlamentares que compõem o Comitê a apreciação dos relatórios
setoriais, cabendo a cada Parlamentar examinar um relatório setorial, assim facilitando os trabalhos e permitindo
a agilidade no processo de exame das emendas.

No geral, Sr. Presidente, era isso. O resto consta do relatório, que foi amplamente distribuído. Peço aos
senhores membros a aprovação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Zé Geraldo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Zé Geraldo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Só queria que o nobre Deputado esclarecesse melhor o seguinte:

quando fala de entidades privados, entram as não governamentais? Dá a interpretação de que são empresas
privadas. É o público e o privado. O que seria o setor privado?

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Por exemplo: no âmbito do Ministério do Turismo, era comum
apresentar emendas para instituições privadas, para eventos que seriam realizados por instituições privadas.
Agora nós limitamos isso para instituições públicas: um instituto do Município, uma fundação do Município, a
própria Prefeitura. Estes poderão receber recursos.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Se a fundação não for do Município, não poderá receber?
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Não, não. Instituições públicas sem fins lucrativos.
Para o Ministério da Cultura, o tratamento é diferente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua 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.
O relatório está em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência vai suspender a reunião pelo prazo de meia hora, para que o Relator-Geral possa dar

parecer aos destaques. Em seguida nós voltaremos, se for o caso, para a votação dos destaques.
Está suspensa a presente reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - (Falha na gravação.) ... das Pautas nº 18, 19 e 20.
Em virtude do início da Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados, suspenderei a presente

reunião, antes, porém, avisando que houve um entendimento e que, tão logo termine a Ordem do Dia na
Câmara e no Senado — a do Senado já acabou —, nós vamos retornar, já colocado no papel o fruto do acordo,
para votarmos também os destaques e, finalmente, o relatório preliminar do ilustre Relator, Senador Gim Argello.

Está suspensa a presente reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a sétima reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 18, 19 e 20, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias se encontram sobre a mesa de trabalho.
Tem a palavra, para a apreciação dos destaques, o Relator-Geral, Senador Gim Argello.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Primeiramente, Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a todos os

Parlamentares que até este momento ficaram cuidando intensamente dos destaques, frutos de várias
negociações feitas com o Poder Executivo, na presença do nosso Líder do Governo na Comissão, Deputado
Gilmar Machado. Muitos Deputados, como o Deputado Ricardo e o Deputado Camilo, colaboraram para que
chegássemos a este acordo.

Agradeço a todos e peço licença para ler a conclusão do relatório preliminar, após os destaques.
PL nº 59, de 2010 — PLOA 2011.
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Foram apresentados 48 destaques ao Parecer Preliminar. O parecer do Relator-Geral é o que se
segue:

1) Rejeitados os destaques de supressão de nºs 6, 21, 25, 27, 35, 39 e 43, em virtude de acordo que dá
nova redação aos itens 17.1.11 e 17.1.13 da Parte Especial do Parecer Preliminar, nos seguintes termos:

17.1.11
“alocação de recursos para ações diretamente relacionadas à realização da Copa do Mundo de Futebol

de 2014, nas áreas de transporte, saúde, segurança e infraestrutura urbana, turística e esportiva,
especificamente nas cidades-sede do torneio e respectivas regiões metropolitanas/RIDE, até o valor global de
R$900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), ouvidas as bancadas dos respectivos Estados;”

Foi a forma encontrada para a valorização das bancadas estaduais.
17.1.13
“as alterações nas programações orçamentárias de políticas públicas nacionais formalmente solicitadas

pela equipe de transição do governo eleito, indicados os recursos compensatórios.”
Essa alteração foi feita a pedido de vários Parlamentares, para que a Comissão possa fazer as

programações orçamentárias, e a equipe de transição do Governo eleito possa influenciar, desde que sejam
políticas públicas nacionais. Achei muito bom também, porque é uma forma de valorizar esta Comissão.

2) Aprovação parcial dos destaques de nºs 15, 32, 42 e 48, alterando-se o valor máximo das emendas
individuais por mandato parlamentar de 12 milhões e 500 mil reais para 13 milhões de reais, dando-se nova
redação ao item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar e alterando-se, em consequência, os valores
constantes do Anexo III, conforme tabela a seguir, e respectivas referências no texto.

Aí vem toda a nova tabela, incluída essa modificação de 12,5 milhões para 13 milhões. Foi feita uma
estimativa, uma nova tabela.

E rejeição dos demais destaques.
Assina o Senador Gim Argello, Relator-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão.
Está inscrito o Deputado Ademir Camilo.
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Eu só queria indagar ao Relator, cumprimentando-o pela forma

como está conduzindo o relatório nesta Comissão, se no relatório já foi contemplada — não está aqui na
conclusão final — a parte a ser discutida com as Centrais Sindicais e com os representantes dos aposentados.

O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Sim, Sr. Deputado, já foi contemplado. Já está previsto para a
abertura da negociação do novo salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na sequência, está inscrito o Deputado Virgílio
Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Obrigado, Sr. Presidente.
Nobre Relator, eu li o texto sobre a alocação de recursos para ações diretamente relacionadas à Copa

do Mundo: “(...) na área de infraestrutura urbana, turística e esportiva, especificamente nas cidades-sede do
torneio e regiões metropolitanas”.

Acho que a ideia de vincular é correta, mas existem alguns casos — e sou de Minas Gerais, uma das
sedes dos jogos — em que não sei qual é a melhor expressão a ser usada: “especificamente”, ou
“especialmente”, ou “especificamente nas cidades-sede e regiões metropolitanas”, ou “diretamente vinculadas a
elas”.

E explico. Diante dos problemas que nós vamos ter na área de infraestrutura, sobretudo aeroportuária,
uma das soluções em que se pensa é numa ligação entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro por via terrestre.
Teriam de ser feitas algumas obras. Esta é uma questão que não diz respeito à região metropolitana, mas que
está vinculada à Copa do Mundo.

Vejam a questão do aeroporto de Juiz de Fora, um aeroporto maravilhoso, internacional. Falta ligação
com uma BR. Seria um aeroporto estratégico, de reserva para a Copa, até para desafogar os aeroportos
existentes, ou em caso de mau tempo. Belo Horizonte dista do Rio de Janeiro 400 quilômetros, e Juiz de Fora
fica no meio do caminho.

Para concluir, continuando a falar sobre o exemplo de Minas Gerais: infraestrutura em direção a Ouro
Preto e cidades históricas, que têm tudo a ver com a Copa do Mundo. São muito próximas à região
metropolitana, mas tecnicamente não estão na região metropolitana.
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Não sei dos outros Estados. Eu conheço Minas. Algumas ações vão ter de ser feitas, vinculadas à Copa
do Mundo de Futebol, mas não são exatamente para isso. Eu chamo a atenção para a ligação entre Belo
Horizonte e Rio de Janeiro, para a alternativa do aeroporto de Juiz de Fora e para a questão das cidades
históricas. São ações diretamente vinculadas à região e à Copa do Mundo, mas não estão situadas
tecnicamente aí.

Então, eu pediria boa vontade. Se a expressão “especialmente” ficar muito aberta, deixe como está ou
use a expressão “diretamente vinculadas a ela”.

É a sugestão que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Inscrito o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero saudar o nosso

Relator, que, de forma bastante democrática, acatou as sugestões dos diversos Parlamentares que estavam
aqui e fizeram destaque. S.Exa. conseguiu um entendimento que melhorou o texto, na minha opinião, e o
andamento dos trabalhos da nossa Comissão.

Em segundo lugar, lembro que o limite de recursos é de 900 milhões para todas as sedes da Copa do
Mundo. Estamos falando de 70 milhões, de 80 milhões de reais, se fôssemos dividi-los igualmente — até que
não é o caso. Então, sem prejuízo da correta observação do Deputado Virgílio Guimarães, acho que esses
recursos não são suficientes para atender a esse tipo de demanda. Se não vai tudo só para a ligação São
Paulo/Rio de Janeiro e vai acabar o dinheiro. Então, temos de atender a todas as regiões.

Acho que a observação de S.Exa. não é improcedente, mas, do ponto de vista prático, os recursos são
parcos e não poderão ser...

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Só como subsídio, eu me refiro a pontos críticos. Eu não
estou falando da duplicação de uma rodovia.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não. Tudo bem.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Estou falando do tratamento de pontos críticos.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não estou fazendo objeção. Acho que está correto. Apenas

estamos procurando, Deputado Virgílio Guimarães, limitar as ações.
Já disse lá na reunião de Líderes que não podemos repetir aqui o que aconteceu com o relatório do

Deputado Magela: vai ajeitando, vai ajeitando, depois não há acordo para a votação. Então, quanto mais claro
for o comando para o Relator, mais fácil será o entendimento acontecer no plenário. Aqui nós decidimos. Somos
pessoas extremamente conhecedoras do Regimento e das condições da Comissão de Orçamento. No Plenário,
são os Líderes de bancada que decidem, e nem sempre têm afinidade com a matéria. Aí, para explicar essas
questões, acabamos ficando sem argumento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na sequência, está inscrito o Deputado Eduardo
Sciarra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Senadores, nós fizemos um entendimento em relação ao item 17.1.13 — está devidamente “consensuado”
de nossa parte —, que diz respeito à alteração da programação orçamentária.

Não participei da discussão relativa ao item 17.1.11, ao acréscimo da frase “ouvidas as bancadas dos
respectivos Estados”, mas me dou por satisfeito com o que foi colocado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na sequência, Deputada Maria do Rosário.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, eu também quero cumprimentar o Relator

e os colegas da Comissão. As Lideranças participaram do debate que consolidou a proposta que o Senador Gim
Argello nos trouxe. No entanto, a ponderação feita pelo colega Deputado Virgílio Guimarães me pareceu
bastante interessante.

Sobre isso quero apenas destacar um aspecto. Se for adequado ao Relator, se considerar adequado a
partir da análise do tema, em deixando um pouco mais aberto, os Estados poderão — no caso, os Estados que
têm cidades-sede para a Copa do Mundo — trabalhar uma noção diferenciada de um para o outro. Há Estados
cujas regiões metropolitanas são mais adensadas e que têm, naturalmente, por investimentos de muito tempo,
uma infraestrutura turística, por exemplo, para um público que vai se dirigir a este evento; e há Estados que têm
infraestrutura turística diferenciada desses primeiros, mais restrita a sua própria capital, que será sede, e que
dependerão de áreas mais abrangentes.

Eu citaria como exemplo o Rio Grande do Sul. Em que pese ter Porto Alegre uma importante
infraestrutura turística e hoteleira, certamente todos os planos para a Copa, no que tange ao Rio Grande,
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avaliam o apoio necessário da região serrana, um lugar do Estado em que a infraestrutura turística se
desenvolveu ao longo dos anos de forma mais direta e com plena capacidade de acesso. Ou seja, talvez poucos
investimentos possam ligar a Serra a Porto Alegre — Capital do Estado que represento na Câmara dos
Deputados e que conheço mais diretamente — sem que sejam dispersados. Pelo contrário: potencializando o
uso desses recursos. No entanto, se trabalharmos exclusivamente com o conceito de região metropolitana, nós
estaremos retirando a possibilidade, por exemplo, de que esses investimentos ocorram na região da serra,
porque não é região metrolopolinta.

Então, ao ouvir o Deputado Virgílio Guimarães, pareceu-me que há situações diferenciadas. Por isso
talvez seja mais adequada esta redação: “preferencialmente alocados na região metropolitana, mas de acordo
com um plano estadual existente para cada uma das cidades-sede”.

Talvez seja possível ampliar justamente os recursos materiais, humanos e econômicos à disposição a
partir de uma visão mais ampla, com menos investimentos.

Portanto, Sr. Relator, eu gostei da ponderação do colega Virgílio Guimarães e resolvi reforçá-la para
V.Exa., a partir de um exemplo do meu Estado, mas que talvez tenha valor para capitais mais ou menos
semelhantes. Porto Alegre tem 1 milhão e 400 mil habitantes; outras capitais brasileiras com esse mesmo porte
geralmente contam com a infraestrutura turística de regiões para além da região metropolitana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na sequência, inscrito o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator, a nossa

preocupação em fazer a discussão inicial, Senador Gim Argello, era a seguinte: dos 48 destaques, V.Exa. rejeita
7 em relação ao item 17.1.13 e aglutina 4 em relação às emendas apresentadas, de aumento do valor das
emendas individuais.

A primeira ponderação que faço é esta: no relatório que nos foi apresentado falta uma conclusão em
relação aos demais. V.Exa. falou que houve a rejeição dos demais, mas não estou lendo isso aqui.

O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Nobre Deputado, desculpe-me. Foi colocado à mão no meu
relatório. Eu havia chegado àquela hora e pedi que fizessem uma cópia já corrigida para V.Exa.

Eu lhe agradeço a observação. Foi falha minha não comunicar que havia sido colocado porque não
havia sido redigido. Então, eu pedi que fizessem a cópia e distribuíssem a todos. Mas eu li de acordo como
estava: foram rejeitados os demais destaques.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k.
Outro ponto: os Deputados Bruno Araújo e Eduardo Sciarra, do PSDB e do Democratas, fizeram um

acordo com V.Exa. e com o Presidente da Comissão em relação ao item 17.1.13. É isso?
Nesse caso, nós estamos considerando prejudicadas algumas das nossas emendas. Mas, em relação

aos demais, apenas para deixar claro, na hora em que o Presidente fizer a condução dos trabalhos, vamos pedir
a votação em separado, para termos oportunidade de discutir e — quem sabe? — sensibilizar V.Exa., para que
reveja algumas posições tomadas anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu temo, Deputado, que V.Exa. tenha de dizer qual
é a prioridade, porque vamos votar em bloco isso.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A hora é essa? Pois não.
Então, a primeira, que é a 16, eu considero prejudicada em função do acordo feito com os Sr.

Deputados. As demais...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. só pode pedir em relação às emendas de sua

autoria.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - São de minha autoria. É porque uma de minha autoria foi

fruto do acordo.
Então, são as de nºs 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Agradeço, Sr. Presidente.
Sras e Srs. Parlamentares, escutando as ponderações de V.Exa., sobre a relação acordada com os

Parlamentares, no texto do Deputado decano desta Comissão, o Deputado Virgílio Guimarães — atendendo as
reivindicações de V.Exa., do Deputado Ricardo Barros e da nobre Deputada representante do Rio Grande do
Sul, Maria do Rosário... O que mudou no texto? “(...) nas áreas de transporte, saúde, segurança e infraestrutura
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urbana, turística e esportiva, especificamente nos Estados-sede do torneio e respectivas regiões metropolitanas,
ouvidas as bancadas dos respectivos Estados”.

Então, fica alterado para “Estados-sede”, e as bancadas terão direito de opinar onde é melhor fazer o
investimento, porque somos representantes de cada um dos Estados.

Agradeço a V.Exas. Melhorou muito o texto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão.
Peço a atenção da Comissão. Preciso da autorização do Plenário para proceder à votação em globo

dos destaques, por tipo de voto do Relator-Geral.
É o que estamos votando aqui. Então, a proposta para a votação em globo dos destaques, por tipo de

voto do Relator, está em votação, ressalvados os destaques, a pedido do Deputado Rogério Marinho, que cito a
seguir: Destaques de nºs 17 a 19, 21 a 26 e 28 a 31.

Vamos colocar em votação a proposta do Relator-Geral, ressalvados os destaques do Deputado
Rogério Marinho.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
O Srs. Deputados que aprovam o presente voto do Relator, ressalvados os destaques do Deputado

Rogério Marinho, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
O Srs. Senadores que aprovam o voto do Relator-Geral, ressalvados os destaques do Deputado

Rogério Marinho, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Então, acabamos de aprovar exatamente o fruto do acordo e agora temos de votar os destaques do

Deputado Rogério Marinho.
Comunico ao Plenário que o Deputado Rogério Marinho vai defender o destaque e o Relator, só ele, vai

dizer se o aceita ou não; em seguida, vamos proceder à sua votação.
 Destaque nº 00017 referente à Emenda nº 20, cujo autor é o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, Sr. Relator, Senador Gim Argello, este destaque é extremamente importante para a saúde financeira
dos Estados exportadores.

Essa discussão já dura talvez 15 anos. Entra ano, sai ano, e, apesar de ter havido algumas leis e
regulamentações, sempre se remete para esta Comissão e, em seguida, para o Congresso Nacional a definição
do valor a ser repassado para os Estados que fazem um grande esforço no sentido de melhorar a nossa balança
comercial, com a produção de excedentes para exportação.

Fizemos uma emenda em que contemplávamos, além da compensação do ICMS, a questão do
fomento. O Sr. Relator a acolheu parcialmente. Propusemos, salvo engano — não estou com a emenda em mão
— 5,2 bilhões de reais, e S.Exa. acolheu 3,9 bilhões.

Então, eu apelo para o Sr. Relator no sentido de que, olhando o Orçamento com mais cuidado, verifique
que tipo de outra dotação orçamentária poderá ser revista, para que possamos chegar a um acordo e
melhorarmos o quantum dessa dotação, uma vez que vários Estados da Federação todos os anos são
prejudicados. E mesmo o que é aprovado não é liberado integralmente.

É o apelo que faço a S.Exa., inclusive atendendo a uma ponderação do Líder do Governo, Gilmar
Machado, em face do posicionamento de que o Governo se mantém aberto a essa negociação — e nós
retiraríamos os outros destaques, para agilizar a votação.

O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Agradeço ao nobre Deputado a sugestão.
Eu analisei essa emenda com muito cuidado, com muito carinho. A emenda previa 5 bilhões e 200

milhões, o que não considero injusto, mas, dentro da realidade orçamentária e o que foi hoje aqui colocado — eu
ouvi a pergunta que o Deputado Rogério Marinho fez ao Ministro do Planejamento —, o máximo que pude fazer
foi colocar 3 bilhões e 900 milhões. Não pude atender aos 5 bilhões e 200 milhões.

Mas o Governo já mandou para esta Casa em outros anos — e, a esse respeito, o Deputado Rogério
Marinho pode contar comigo —, inclusive no ano passado, depois de uma conversa até com o ex-Governador e
hoje Senador Aécio Neves, uma medida provisória, que nós aprovamos, com mais 1 bilhão e 800 milhões, se eu
não me engano.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1113/10 Data: 16/11/2010

13

Eu ombreio como S.Exa. nessa questão, isto é, para que no ano que vem possamos — o Governo indo
bem, e todos acreditamos que o País vá continuar crescendo — reabrir a negociação, aí sim, com os
Governadores interessados. E, na verdade, os Governos de Estado interessados diretamente na Lei Kandir são
apenas dois, os que recebem, vamos dizer assim, o grosso, 80%, dos recursos.

Eu me comprometo a participar com S.Exa. nessa luta, para fazer com que os Estados possam ter uma
participação mais efetiva. Neste momento, porém, peço a compreensão de S.Exa. e de todos os demais
Parlamentares, porque não tem como abrir mais uma vez essa negociação.

É a compreensão que peço ao Deputado Rogério Marinho, reiterando que S.Exa. pode contar comigo,
assim como o Senador Aécio Neves.

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, caso V.Exa. permita, gostaria de ouvir o
Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado. É possível?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vamos seguir a orientação do Relator. E o Governo vai
continuar acompanhando o desdobramento dessa questão, porque vamos continuar tratando deste orçamento
até o final. Enquanto não o votarmos, estaremos permanentemente abertos a negociações.

Esta é uma característica do Governo. Muita gente, às vezes, critica o Governo, sob a alegação de que
ele conversa demais. Mas a característica do Governo é dialogar, o que vamos continuar fazendo até o final.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Como eu disse anteriormente ao Deputado Gilmar Machado
e ao Relator, Senador Gim Argelo, temos algumas diferenças em relação à maneira como o Parecer Preliminar
está posto, tanto assim que apresentamos 15 d destaques.

Mas, diante da posição do Líder do Governo e do Relator, que tiveram a sensibilidade de voltar a
discutir o tema, sem abrir mão da prerrogativa de fazê-lo inclusive no Plenário do Congresso Nacional, retiramos
todos os destaques para permitir a agilidade da votação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço ao Deputado Rogério Marinho.
A Assessoria me informa que, como o Relator acabou acatando a ponderação do Deputado Virgílio

Guimarães e da Deputada Maria do Rosário, tenho de ler novamente o que foi acordado, para que amanhã ou
depois não haja dúvidas.

 “Foram apresentados 48 destaques ao Parecer Preliminar. O
parecer do Relator-Geral é o que se segue:

1) Rejeitados os destaques de supressão de números 6, 21, 25, 27,
35, 39 e 43, em virtude de acordo que dá nova redação aos Itens 17.1.11 e
17.1.13 da Parte Especial do Parecer Preliminar, nos seguintes termos:
17.1.11.

‘alocação de recursos para ações diretamente relacionadas à
realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, nas áreas de transporte,
saúde, segurança, infraestrutura urbana, turística e esportiva,
especificamente nas cidades-sede do torneio e respectivas regiões
metropolitanas/RIDE, até o valor global de R$900.000.000,00 (novecentos
milhões de reais), ouvidas as bancadas dos respectivos Estados’.”

Não vou ler o resto porque é exatamente o que o Relator-Geral já havia lido para o Plenário.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados essa nova redação.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com voto contrário do Deputado Rogério Marinho.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Sr. Presidente, fizemos um acordo e não faz sentido o Deputado

Rogério Marinho registrar um voto em contrário.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Senador, fiz um acordo para permitir a votação. Estou

sozinho. Mas V.Exa. não precisa se preocupar, pois meu voto não vai nem vem, é apenas uma questão de
posição.

O parecer, com está redigido, não tem a minha concordância, como disse a V.Exas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência respeita o posicionamento e registra o

voto contrário do Deputado Rogério Marinho.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Em virtude da dificuldade de se completar o quorum, Deputado Rogério Marinho e Deputado Eduardo
Sciarra, que representam a Oposição , quero propor um acordo para a reunião de amanhã, nos seguintes
termos: só votaremos — e agora só falta a votação dos créditos — no caso de haver acordo. Ou seja, suspendo
a reunião, mantenho o quorum, mas só votaremos amanhã se houver acordo com os Deputados.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A que horas será a reunião amanhã, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A partir das 14h30min.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Temos uma reunião às 14h30min. Pediria a V.Exa. que só

iniciasse a reunião após às 15 horas, caso haja o acordo proposto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sim, só vamos votar aquilo que for acordado.
Só quero garantir o quorum.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Às 15 horas?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO – Às 15 horas. O.k., está mantido o quorum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero, primeiro, cancelar a reunião ordinária

convocada para as 14h30min e suspender a presente reunião, que terá continuidade amanhã, a partir das 15
horas, neste plenário.

Declaro suspensa a presente reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 7ª reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 18, 19 e 20, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias se encontram sobre a mesa de trabalhos.
Sobre a Pauta nº 19, eu quero informar ao Plenário que houve um entendimento entre o Líder do

Governo, Deputado Gilmar Machado, e os Parlamentares que representam a Oposição, e esse entendimento
produziu uma pauta que eu gostaria, então, de anunciar aqui: na Pauta nº 19 foi acordado incluir-se o Projeto de
Lei nº 12/2010-CN e depois, como item 3, o Projeto de Lei nº 16/2010-CN; ainda na Pauta nº 19, como item 7, o
Projeto de Lei nº 23/2010-CN; como item 9, o Projeto de Lei nº 27/2010-CN; como item 10, o Projeto de Lei nº
29/2010-CN; como item 13, o Projeto de Lei nº 36/2010-CN; e como item 15, o Projeto de Lei nº 39/2010-CN. E
há o entendimento de que vai ser votado ainda o requerimento de incluir-se na pauta — porque não está na
pauta — o Projeto de Lei nº 61/2010-CN.

Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu acho que está na pauta o PL nº 6/2010-

CN, não é? O primeiro a ser votado é o PL nº 6/2010.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Não, esse não foi acordado, não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, na lista é o primeiro...
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Pode pegar a relação que a sua secretária estabeleceu
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, o PL nº 6/2010 é o primeiro.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, o que você tem aí, Gilmar, pode prestar atenção, são

8 projetos, sendo que um deles, o PL nº 39/2010, é o do Piauí, que não é objeto do nosso acordo. São 8; então,
falta o 8º projeto, que você ficou de ver conosco aqui. Está faltando 1. Pode verificar.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É, exatamente, porque, pela conta, está faltando.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas não é o PL nº 6/2010. O PL nº 6/2010 nós não

aceitamos. Nós bloqueamos o PL nº 6/2010.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ah, então, vamos fazer uma coisa: estava acertado o PL nº

6/2010, e agora vocês retiraram o PL nº 6/2010. Então, vamos tratar com tranquilidade para não termos
problemas.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, é porque na hora isso deve ter passado despercebido.
Sua secretária relacionou sem o PL nº 6/2010. Pode perguntar a ela.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Repita a lista, Presidente. Pode ser? Eu quero...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Repitam a lista, aí.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, é o PL nº 64/2010... É o PL nº 55/2010, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, mas o PL nº 55/2010 já estava acertado.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - O PL nº 55/2010 está o.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O PL nº 55/2010 é extrapauta...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, é o PL nº 64/2010, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ...é o da Senadora Lúcia Vânia, a Relatora.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, se o PL nº 6/2010 está fora, eu vou ter de escolher

mais 1; eu escolho o PL nº 64/2010. Não, não é o da Senadora, é o PL nº 64/2010.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O PL nº 64/2010?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O PL nº 64/2010.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu consulto aqui a Oposição sobre se temos

entendimento para no lugar do PL nº 6/2010 colocarmos o PL nº 64/2010.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Não, o PL nº 6/2010 nós já tínhamos tirado da relação. O

PL nº 6/2010 foi tirado. O Deputado Gilmar Machado colocou 10, e nós escolhemos 8 dos 10. Foi isso que nós
fizemos.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, na verdade há 8 aí com o PL nº 39/2010. Realmente,
o Deputado Gilmar Machado teria direito a mais 1 escolha. Apenas, das que ele colocou, ainda não é
consensual essa 8ª escolha. Ele vai colocar ou o PL nº 55/2010, ou o PL nº 64/2010.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, o PL nº 55/2010 já está na lista.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não está, Gilmar, pode ler. Não está. Já há 8 projetos de lei

aí, que já estão acordados, e um deles é o PL nº 39/2010.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mas eu quero crer que o PL nº 55/2010, da Relatora

Senadora Lúcia Vânia, está aqui na relação.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, não está não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O PL nº 55/2010.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não está, não. Não está. Pode ler de novo a relação,

Presidente, só para...?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A pauta é nº 19. Eu vou ler de novo o que me foi

passado pelo Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Presente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, vamos lá: item 2, Projeto de Lei nº 12/2010-

CN.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Um.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quando eu digo item 3, estou referindo-me ao item 3

da Pauta nº 19: item 3, Projeto de Lei nº 16/2010-CN.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Dois.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Item 7, Projeto de Lei nº 23/2010-CN.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Três.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Item 9, Projeto de Lei nº 27/2010-CN.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Quatro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Item 10, Projeto de Lei nº 29/2010-CN.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Cinco.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Item 13, Projeto de Lei nº 36/2010-CN.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Seis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Item 15, Projeto de Lei de nº 39/2010-CN. Agora,

extrapauta está aqui o PL nº 61/2010-CN, somente. Esse PL nº 55/2010-CN Rogério Marinho e o Deputado
Sciarra ainda estavam avaliando.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Aí há o mais o PL nº 61/2010-CN, não é? E aí são 7, não é?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O PL nº 61/2010-CN. O PL nº 61/2010-CN é

extrapauta. Esse faz parte do acordo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, são 7. Falta 1.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois é, eu já disse: ou o PL nº 55/2010-CN, ou o PL nº

64/2010-CN.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Não, o PL nº 55/2010-CN ficou acordado que não se votaria.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A proposta é o PL nº 53/2010-CN.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, o que não se votaria é o da senhora. O PL nº
55/2010-CN...

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - ...é o da INFRAERO.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É, exatamente.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - É o PL nº 55/2010-CN.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, não. O PL nº 55/2010-CN não é o da INFRAERO.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Qual é o da INFRAERO?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O da INFRAERO é o...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou sugerir, Deputados Gilmar Machado e

Rogério Marinho...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - ...PL nº 33/2010. Esse é o da INFRAERO.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ...que nós comecemos a votar os projetos, e

enquanto isso V.Exas. vão dirimindo as dúvidas aí.
Então, sobre o item 2 há acordo. A pauta é: apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº

12/2010, do Congresso Nacional, 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 suplementar
no valor de R$ 115.734.484,00, e reduz o Orçamento de Investimento do Banco Nossa Caixa S.A — BNC no
valor global de R$ 100 milhões, para os fins que especifica”.

A Relatora é a Deputada Ana Arraes. Eu vou nomear, ad hoc, o Deputado José Guimarães.
Foi apresentada uma única emenda.
O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade da emenda

apresentada.
O Relator está com a palavra, para apresentação do relatório.
O prazo para destaques está iniciado, e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
Está com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, a presente proposição acha-se articulada na

modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, por objetivar o reforço de dotação já
constante na Lei Orçamentária em vigor e ser formulado de acordo com o que determina o art. 56 da Lei 12.017,
de 12 de agosto de 2009, a nossa conhecida LDO.

No exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais ou legais pertinentes à matéria.

No que se refere à emenda apresentada, a ação a ser suplementada consta de programação da
Unidade Orçamentária 33201 (que é o Instituto Nacional de Seguro Social), não beneficiária do crédito.

Dessa forma, propõe-se a sua inadmissibilidade, com base no art. 109, inciso I da Resolução nº 1/2006,
do Congresso Nacional.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 12/2010-CN, na forma proposta pelo
Poder Executivo, Sr. Presidente.

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

O relatório está em discussão.
Encerrada a discussão.
Também está encerrado o prazo para a apresentação de destaques.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
O item 3 da Pauta nº 19 é objeto de entendimento. A Relatora é a Deputada Cida Diogo, que estava

aqui. Eu vou nomear, ad hoc, o Deputado Geraldo Simões.
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A pauta é a apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16/2010, do Congresso Nacional,
que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar
no valor de R$ 104.575.965,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator ad hoc é o Deputado Geraldo Simões.
Foram apresentadas 57 emendas.
O voto é favorável, nos termos do Substitutivo apresentado, com indicação pela inadmissibilidade das

Emendas nºs 3 a 5, 17, 22 a 31 e 33 a 38 e pela rejeição das demais.
O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório.
O prazo de apresentação de destaque está iniciado. Será finalizado no término da discussão, conforme

estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Está com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Muito obrigado. Peço permissão para ir direto ao voto.
Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 16, de 2010, do Congresso Nacional, na

forma do substitutivo em anexo, por meio do qual se ajusta o Anexo II, em face da retificação da programação
vigente; pela indicação de inadmissibilidade das Emendas nºs 3 a 5, 17, 22 a 31 e 33 a 38; e pela rejeição das
Emendas nºs 1, 2, 6, 7 a 16, 18 a 21, 32 e 39 a 57, apresentadas à proposição.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2010, Deputado Geraldo Simões
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146

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

O relatório está em discussão.
Encerrada a discussão.
Encerrado o prazo para apresentação de destaques.
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.
Pauta nº 19, item 7: Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 23/2010, do

Congresso Nacional, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor das Justiças
Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República e do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor global de R$ 85.843.457,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.

O Relator é o Deputado Arnaldo Jardim.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto.
Vou nomear ad hoc, para relatar, o Deputado Lázaro Botelho.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, a presente proposição acha-se articulada na

modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, por objetivar o reforço de dotação já
constante da Lei Orçamentária em vigor, 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 de 2010.

No 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 Projeto de Lei nº 23/2010-CN, na forma proposta do
Executivo.

É o relatório assinado pelo Deputado Jardim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
Encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
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Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Item 9 da Pauta nº 19: Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 27/2010, do Congresso

Nacional, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito
suplementar no valor global de R$ 198.044.589,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.

O Relator é o Deputado Arnaldo Jardim.
Foram apresentadas 5 emendas.
O voto é favorável, nos termos do Substitutivo apresentado, com voto pela aprovação das Emendas nºs

3 e 5, aprovação parcial da Emenda nº 2, com indicação pela inadmissibilidade da Emenda nº 1 e pela rejeição
da Emenda nº 4.

Eu vou nomear o Deputado Eduardo Sciarra Relator ad hoc.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O prazo para apresentação de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão,

conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, vamos, então, ao relatório do Projeto de Lei

nº 27/2010-CN.
Voto do Relator: a presente proposição acha-se articulada na modalidade apropriada de crédito

adicional, isto é, crédito suplementar, por objetivar o reforço de dotação já constante da Lei Orçamentária em
vigor e ser formulada de acordo com o que determina o art. 56 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, LDO
de 2010.

No exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Com relação às emendas apresentadas, a Emenda nº 1 não pode ser acolhida por propor a inclusão de
programação nova em projeto de lei de crédito suplementar, devendo ser inadmitida nos termos do art. 109,
inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional.

Com relação às demais emendas, rejeitamos a Emenda nº 4 e acolhemos integralmente as Emendas
nºs 3 e 5 e parcialmente a Emenda nº 2.

Por tais razões, propomos os seguintes votos às emendas apresentadas: Emenda nº 1, pela
inadmissibilidade; Emenda nº 2, pela aprovação parcial; Emenda nº 3, pela aprovação; Emenda nº 4, pela
rejeição; Emenda nº 5, pela aprovação.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL nº 27/2010, do Congresso Nacional, na forma do
Substitutivo apresentado.

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

da Resolução nº 1/2006, alterada pela Resolução nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida a
emenda sugerida pelo Relator.

O relatório está em discussão.
Encerrada a discussão.
Encerrado o prazo para apresentação de destaques.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Ainda na Pauta nº 19, conforme entendimento, item 10: apreciação do relatório apresentado ao Projeto

de Lei nº 29/2010, do Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios
da Ciência e Tecnologia, da Cultura e do Esporte e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no
valor global de R$ 291.152.393,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

A Relatora é a Deputada Maria do Rosário.
Foram apresentadas 24 emendas.
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O voto é favorável, nos termos do Substitutivo apresentado, com indicação pela inadmissibilidade das
Emendas nºs 1 a 4 e pela rejeição das demais.

A Relatora está com a palavra para apresentação do seu relatório.
O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.
V.Exa. está com a palavra.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Obrigada, Sr. Presidente.
Eu vou direto ao voto que profiro aqui ao Projeto de Lei nº 29/2010-CN: quanto ao exame da

proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo se encontra articulada na modalidade apropriada de
crédito suplementar no caso, uma vez que o objetivo é reforçar dotações orçamentárias em programações e
unidades orçamentárias que já constam da Lei Orçamentária vigente, a Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010.

Está a matéria em conformidade com o disposto na Constituição Federal.
Quanto às Emendas de nºs 5 a 24 apresentadas ao PL nº 29/2010-CN, em que pesem os nobres

propósitos das iniciativas dos autores das referidas emendas, eu opto por rejeitá-las, no mérito, por considerar
que o acatamento dos pleitos ensejaria redução significativa no projeto, com evidentes prejuízos às ações
contidas nos programas de trabalho do anexo do projeto, consubstanciados nos argumentos apresentados na
Exposição de Motivos datada de 17 de junho de 2010, que acompanha a proposição.

Indico as Emendas nºs 1 a 4, a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição Federal, para serem
declaradas inadmitidas, uma vez que elas propõem incluir novas programações em projeto de lei de crédito
suplementar, nos termos do art. 109, inciso III, alínea “a”, combinado com o art. 146 da Resolução nº 1/2006, do
Congresso Nacional.

Cumpre ressaltar que apresentei, como Relatora, a Emenda nº 001, com fulcro no art. 144, I, da
Resolução nº 1/2006, para a correção que prevê de erro ou omissão constante do PL nº 29/2010, do Congresso
Nacional. Nesse caso, Sr. Presidente, apresentei essa emenda como Relatora, a partir de diálogo aberto com a
presença dos colegas, mas especialmente com a Liderança do Governo e com o Poder Executivo, na medida
em que a matéria é de autoria daquele Poder e a emenda visa apenas aperfeiçoar a programação da despesa,
garantindo dessa forma a identificação de aplicações em operação e administração dos financiamentos do
Fundo Setorial do Audiovisual.

Aduzo que as ações envolvidas no remanejamento devem necessariamente prever o valor da
remuneração dos agentes financeiros, em percentual de até 2% do total do financiamento, motivo pelo qual se
faz necessário o remanejamento proposto, viabilizando-se assim o objetivo do projeto, que é atender à área da
cultura, especialmente à cultura audiovisual.

Portanto, Sr. Presidente, considerando que o projeto de crédito suplementar em exame não colide com
os dispositivos legais relativos à alocação de recurso, submeto a este colegiado o meu voto pela aprovação do
Projeto de Lei nº 29/2010-CN, na forma apresentada no Substitutivo.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146

da Resolução nº 1/2006, alterada pela Resolução nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas
as emendas sugeridas pela ilustre Relatora.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão e a apresentação dos destaques.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram.
APROVADO.
Ainda na Pauta nº 19, item 13, também objeto de entendimento: apreciação do relatório apresentado ao

Projeto de Lei nº 36/2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e
Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 144.889.904,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Jaime Martins.
Foram apresentadas 16 emendas.
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O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade da Emenda nº 9 e
rejeição das demais.

Eu vou nomear como Relator ad hoc o Deputado José Rocha, que está com a palavra para
apresentação do relatório.

O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o
inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.

V.Exa. está com a palavra, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Projeto de Lei nº 36,

de 2010, do Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e
Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito suplementar no valor global de R$ 144.889.904,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”, é de autoria do Poder Executivo, e vou
diretamente ao voto exarado pelo Relator, o Deputado Jaime Martins, ilustre Parlamentar do PR, partido ao qual
pertenço.

Voto do Relator: no exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos
constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, LDO/2010, Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, e
à sua conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2010, LOA/2010, Lei nº 12.214, de 26 de janeiro
de 2010.

Comunicamos ao Presidente desta Comissão a inadmissibilidade da Emenda nº 9, por contrariar o art.
109, III, alínea “a”, da Resolução nº 1/2006-CN, ao propor programação nova, não constante do orçamento em
vigor, em projeto de lei de crédito suplementar.

Não obstante o mérito e a relevância das proposições, e com vistas a evitar a descaracterização do
crédito proposto, optamos pela rejeição das demais emendas apresentadas.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 36/2010-CN, na forma proposta pelo
Poder Executivo.

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

da Resolução nº 1/2006, alterada pela Resolução nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida a
emenda sugerida pelo Relator.

O relatório está em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR.  DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobres Parlamentares, nós

sabemos do entendimento que a Comissão teve de priorizar justamente essas suplementações, esses PLs.
Eu faço um apelo aos nobres Parlamentares — inclusive, eu estava já aguardando o Deputado José

Guimarães e o Deputado José Pimentel, da base do Ceará — relação a um projeto cujo recurso foi cancelado
pelo Ministério do Trabalho. Trata-se justamente a interligação de três BRs que vão ligar o Porto de Pecém no
Estado. Nós apresentamos uma emenda que, infelizmente, não foi acatada pelo Relator, e queríamos fazer um
destaque para reintegrar ao projeto esse valor, mesmo que não fosse no total, porque a obra é de suma
importância para toda a área metropolitana do Ceará, de Fortaleza, a partir do complexo portuário do Pecém.

Hoje existe um gargalo na infraestrutura viária e na própria infraestrutura do Porto do Pecém, devido à
grande quantidade de cargas que chegam e à vazão nas BRs antigas, que não dão adequado trânsito para o
escoamento da produção.

Eu sei que há esse entendimento. Infelizmente o Deputado Guimarães e o Deputado Pimentel, que são
da base do Governo do PT no âmbito do País e também do Estado do Ceará, não estão presentes, mas, antes
de fazermos uma articulação com o Relator, que não admitiu essa emenda, eu quero ver com os nobres pares
se podemos acatar um destaque nesse sentido, nem que não seja abrangendo o volume total, porque a
solicitação da recomposição era de 34 milhões de reais, via Ministério dos Transportes. Nós havíamos sugerido
alguns cancelamentos na suplementação para chegarmos aos 34 milhões, mas poderíamos fazer um acordo
para que chegássemos a um percentual menor, para podermos fazer essa readequação.

Nesse destaque aqui havíamos feito quatro supressões. Se, dos 34 milhões, pudermos readequar ,8 a
10 milhões, pelo menos fica a janela aberta em termos orçamentários para dar sequência a esse projeto. Quer
dizer, a proposta, mesmo fazendo a recomposição dos 34 milhões, é fazer uma recomposição menor.
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É claro que os cancelamentos sugeridos também seriam em valores menores, e talvez não dessem
tanto impacto no andamento das obras que estão sendo executadas.

Vamos manter um entendimento aqui com o nosso Líder para ver se entramos nessa pactuação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Gilmar com a palavra.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nós sabemos do pacto feito anteriormente

(Riso.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não só o acordo, Sr. Presidente, o problema é o seguinte: se

eu tiro daqui, vou tirar de outra bancada de outro Estado.
Agora, nós estamos querendo achar aqui uma saída. Janela de 8 milhões eu não conheço. Então, se

for para manter mesmo uma janela nos 500 mil reais, só por manter, para depois poder manter o diálogo, tudo
bem, porque, então, não há impacto nas bancadas. O cancelamento que ele faz é em bancada de alguns
Estados, e eu particularmente não tenho aqui autorização de bancadas para essa supressão. É por isso que o
Relator não aceitou.

Então, vamos tentar fazer um acordo, porque ninguém quer prejudicar nada, e queremos atender.
Inclusive, atendendo á solicitação, se for possível esse entendimento, tudo bem. Se não, fica difícil, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - O consenso é de fundamental importância.
Vamos fazer o seguinte: se nós suprimíssemos o que nós havíamos solicitado aqui, o cancelamento,

200 mil de cada objeto desse dá 1 milhão. Então, acho que não vai fazer tanto efeito na execução desse projeto
em andamento.

Com a compreensão do Deputado Gilmar, poderíamos fazer esse acordo para salvar esse projeto, que
é estruturante, de suma importância para o Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - De qualquer forma, Deputado Gilmar, o Relator não
está presente. O Deputado Jaime Martins não está presente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas há o Relator ad hoc.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quem vai poder fazer isso é o Deputado José

Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, há uma emenda, até de minha autoria, que também

foi rejeitada, quanto à BR-135.
Eu consulto também o Deputado Gilmar se há a possibilidade de ser aproveitada parte dessa emenda em
destaque, já que está se abrindo para o Deputado Raimundo Gomes de Matos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu sei que vou ser extremamente antipático ao meu
amigo, mas nós temos um entendimento.

O entendimento pressupõe votar o que está na pauta, senão vamos abrir uma exceção e depois não
vamos dar conta de manter o objeto do entendimento.

Depois vou conversar com o meu amigo, meu colega médico. Haveremos de criar uma alternativa.
V.Exa. me perdoe, mas é porque demoramos tanto para construir esse apoio, e daqui pouco vamos desarticulá-
lo.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Eu indago: mesmo apresentando o destaque,
essa matéria não voltaria a ser apresentada ou o destaque votado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vamos votar o seu destaque, Deputado.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sim, mas o Relator... É claro que em virtude

também de o Deputado José Rocha ter apresentado a emenda, ele fica também até não a cavalheiro de acatar
um, tendo a dele.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Então, gostaria que fosse acatado também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou submeter o destaque à votação, e o Relator

vai dar o parecer. Evidentemente que isso tem de ser feito, é a formalidade, se aceita ou não aceita.
Eu vou pedir que retiremos o projeto de pauta, vamos deixar para o final e ver se há um entendimento.

Eu não quero também prejudicar entendimento algum, só estou preocupado com o acordo que foi feito.
Estou, de ofício, retirando temporariamente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Quanto a mim, não há empecilho algum no entendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não há empecilho algum?
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Não, quanto a mim, não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, V.Exa. vai ter de dar o parecer favorável à

emenda sugerida.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Desde que haja esse entendimento por parte do Líder do Governo

e de V.Exa., que é o Presidente e foi o coordenador dos acordos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O acordo, se o Líder do Governo aceitar, eu tenho

de zelar regimentalmente. Se há um acordo transparente e feito no plenário, eu só tenho que acatar. Eu só estou
preocupado em criar uma dificuldade no resto do acordo. É essa a minha preocupação.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - O posicionamento do nobre Presidente está
sendo muito coerente no momento em que, com o nosso Relator ad hoc e o Deputado Gilmar...

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Deputado Gilmar Machado, há o entendimento? Quanto a mim não
há problema algum. Há o entendimento de atender ao Parlamentar Raimundo Gomes? (Pausa.)

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pronto, não tem problema.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Então, atendido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Atendido, vou registrar, mas gostaria que V.Exa.

declarasse que parcialmente, no valor de 1 milhão de reais.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pronto. É isso.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mas saindo de onde? Qual é a fonte? De onde se
vai retirar isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - A proposta que nós fizemos...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou retirar. Vamos fazer isso direito para depois

não ter dúvida alguma. Está retirado. Vou colocar como item final da pauta.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, o Deputado Gilmar está dizendo que já está pronto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já está pronto, Sr. Presidente. É simples.
O SR. PRESIDENTE - Deputado Gilmar, faltam dois itens. Então, logo encerra-se a pauta e vou ter isso

direitinho.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E o outro crédito que nós acordamos é o 49.
O SR. PRESIDENTE - Já está aqui.
Ainda na Pauta 19, item 15.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 39/2010-CN, que “abre ao Orçamento Fiscal

da União, em favor do Ministério do Meio Ambiente, crédito especial no valor de R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), para o fim que especifica”.

O Relator é o ilustre Deputado Geraldo Simões.
Não foram apresentadas emendas.
Voto favorável, nos termos do Projeto.
Com a palavra o Relator, para apresentação do seu relatório.
O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente, vou direto ao voto da matéria para a qual não

foram apresentadas emendas:
“Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa não contraria

os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes, em particular
no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2008/2011,
Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e à sua conformidade com o disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2010, LDO 2010, Lei nº
12.017, de 12 de agosto de 2009.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 89, de
2010, do Congresso Nacional, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2010.
Geraldo Simões, Relator.”

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não. É para discutir?
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O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Quero dizer, em nome da bancada do Democratas, que nós
concordamos em votar esse projeto, em homenagem ao Deputado Mainha, Parlamentar do Estado do Piauí, que
nos solicitou que o apoiássemos. Então, quero registrar nosso apoio, a pedido do Deputado Mainha.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Também quero fazer um registro, até por questão de
justiça. Esteve aqui, durante toda a reunião, o Deputado Marcelo Castro, também do Estado do Piauí... Aliás,
Átila Lira.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Mainha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - São louváveis os Deputados Marcelo Castro e Átila Lira. Esse

projeto é importante para o Piauí, pois diz respeito a uma área de interesse ecológico, onde, conforme uma
teoria que há, nasceram os primeiros homens da América. Ela precisa de preservação, portanto esse crédito que
está sendo alocado pelo Governo Federal é um ato muito importante para história mundial.

Também quero registrar que os Deputados Marcelo e Átila, que são piauienses e, aliás, do Governo,
automaticamente apoiam o projeto. Nós estamos na Oposição, mas, num sentimento de grandeza pelo Piauí,
abraçamos, juntamente com as bancadas do Democratas e do PSDB, esse tão importante projeto para o nosso
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Átila, V.Exa. quer se manifestar?
O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Quero agradecer à Comissão esse gesto de atenção para com o

nosso Estado, ao Deputado Relator, Geraldo Simões, ao Líder do Governo, ao Deputado Rogério Marinho, que
também se empenhou no encaminhamento do projeto e, em caráter especial, ao Deputado Mainha, que veio
participar desta reunião para nos apoiar e manifestar o apoio da bancada do Democratas a uma matéria tão
importante para o Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Pauta nº 19 ainda, item 22.
Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 49/2010-CN, que “abre aos Orçamentos

Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Educação e da Cultura e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$1.215.768.767,00 (um bilhão, duzentos e quinze
milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais), para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.

A Relatora é a Senadora Marisa Serrano, que não se encontra.
Vamos nomear como Relatora ad hoc a Senadora Lúcia Vânia.
Foram apresentadas duas emendas.
O voto é favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas

apresentadas.
O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamentos.
A Relatora, ilustre Senadora, Vice-Presidenta desta Comissão, está com a palavra para apresentação

do relatório.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - É um prazer, Sr. Presidente, futuro colega no Senado.
Sr. Presidente, como todos os Srs. Deputados e Senadores já têm em mãos o relatório, vou ler apenas

o voto:
“Ao projeto de crédito suplementar foram apresentadas duas

emendas. Ambas devem ser declaradas inadmitidas, pois contemplam
programação em unidade orçamentária não beneficiária do crédito e,
portanto, colidem com o art. 109, inciso I, da Resolução nº 01, de 2006, do
Congresso Nacional.
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Em conformidade com o disposto no art. 70, inciso III, alínea “c”, da
Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, as emendas
apresentadas passam a compor o Anexo I com o respectivo parecer.

Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade
e mérito da matéria, indicamos as emendas de nºs 1 e 2 pela
inadmissibilidade e votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 49, de 2010,
do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo.”

Sr. Presidente, este é o voto apresentado pela Senadora Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146

da Resolução nº 01, de 2006, alterada pela de nº 03, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro
inadmitidas as emendas sugeridas pela Relatora.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
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 Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência vai voltar ao item nº 13 da pauta nº 19. Agora, com a presença do Relator, Deputado

Jaime Martins.
 Havia um pedido de destaque. Precisamos que o Deputado...
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente,  na verdade, nós estamos ainda aqui no

processo...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu estou voltando para o PLN nº 36.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Em conformidade com o acordo estabelecido,

teríamos, para voltar ao Orçamento, à interligação do anel metropolitano no Estado do Ceará, ligando Pacajus
ao Porto do Pecém, e, de conformidade como Líder e agora com a anuência do nosso Relator, teríamos de
readequar a suplementação para atingir 1 milhão. Daquelas suplementações de 10 milhões tiraríamos somente
300 mil reais. Daquelas suplementações de 8 milhões tiraríamos 200 mil reais. Asseguraríamos para o anel
metropolitano do Ceará 1 milhão, para manter a janela aberta e a programação do Ministério. Isso fatalmente
não descaracterizaria o relatório do nobre Deputado Jaime Martins e também não seria impeditivo em termos de
programação do Governo na execução, até porque essa ligação da 116-020-222 já consta do PPA. No acordo
feito anteriormente, o Governo não tinha condições de elaborar o projeto de engenharia. O Governador Cid
Gomes é que contratou o projeto de engenharia, que já está pronto justamente para começarmos a fazer os
demais procedimentos. Já repassei para a nossa secretária Myrna a proposta de, naqueles que teriam 10
milhões, reduzirmos somente 300 mil reais e, naqueles que estavam contemplados na suplementação de 8
milhões, automaticamente reduzirmos somente 200 mil reais para fazer face a essa abertura da emenda
apresentada ao PL nº 36.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Myrna me informa que, como foi nomeado Relator
ad hoc o Deputado José Rocha, é S.Exa. quem deve acatar ou não. Evidentemente, a presença do Deputado
Jaime Martins vai... (Pausa.)

Está encerrada a discussão.
Foi apresentado um destaque.
Vou proceder à votação do Relatório, ressalvados os destaques. Posteriormente, vamos ouvir o

Deputado José Rocha e proceder à votação dos destaques.
Foi apresentado apenas um destaque.
Em discussão o presente relatório. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Em votação o relatório do Deputado José Rocha, ressalvado o destaque.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa).
Aprovado.
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Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa).
Aprovado.
Destaque nº 001 à Emenda de nº 01, cujo autor é o ilustre Deputado Raimundo Gomes de Matos.
Com a palavra o Relator, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados,  eu continuo com a mesma

boa vontade de aprovar este destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O destaque vai ser aprovado parcialmente.
O valor global é de 1 milhão de reais, saindo 250 mil reais do Estudo de Viabilidade de Projeto de

Infraestrutura de Transporte Nacional; 200 mil reais do Estudo de Impacto Ambiental para Projeto de
Infraestrutura de Transporte Nacional; 300 mil reais da Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do
Crescimento; e 250 mil reais da construção de terminais fluviais na Região Norte, no Município de Novo Airão.

Em votação o destaque na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputado 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.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, está aqui ao meu lado o Deputado eleito

Renzo do Amaral Braz, da nova safra de Minas Gerais. O Deputado Renzo é do PP. S.Exa. vai atuar nesta Casa
na área de transporte. O seu pai, o Sr. José Braz, é Prefeito de Muriaé.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Seja bem-vindo. V.Exa. não poderia ter sido melhor
apresentado. O Deputado Virgílio Guimarães é um digno representante de Minas Gerais, um dos mais brilhantes
Parlamentares desta Comissão. Aliás, S.Exa. já presidiu por muito tempo esta Comissão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Seguindo o entendimento, vou proceder à votação

do requerimento para inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 61/2010, cujo autor é o Deputado Jaime Martins.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao projeto.

Com a palavra o autor para apresentação do requerimento.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, tendo em vista a importância desse Projeto de

Lei n.º 61, e dada a exiguidade de prazo para fazer esse relatório, nós só conseguimos entregá-lo na manhã de
hoje, razão pela qual ele não poderia estar previsto nessa pauta. Mas, tendo em vista a urgência dos prazos e a
relevância dessa matéria, tendo em vista, inclusive, que se trata de um projeto que, pela sua amplitude, pelo seu
alcance e pela sua importância para o País, foi objeto de um acordo, de um entendimento para ser aprovado,
nós, então, achamos por bem apresentar esse requerimento de inclusão na pauta para o qual eu peço o apoio e
a consideração de todos os pares desta Comissão Mista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O requerimento está em discussão.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Eu concordo inteiramente com o que foi colocado pelo Deputado

Relator, mas eu gostaria, Sr. Presidente, de uma suspensão da sessão por 5 minutos, para que eu possa entrar
em entendimento com o Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu posso votar o requerimento?
Encerrada a discussão,  em votação o requerimento de inclusão na pauta do

Projeto de Lei n.º 61.
Em votação, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a inclusão na pauta do Projeto de Lei n.º 61 permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com a inclusão na pauta do Projeto de Lei n.º 61 permaneçam como

se encontram.
Aprovado.
Eu vou, de ofício, suspender por 5 minutos a presente sessão, a pedido da Senadora Lúcia Vânia.
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(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está reaberta a reunião.
Apreciação extrapauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei n.º 61/2010, do Congresso Nacional,

que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Executivo, crédito suplementar no valor global de R$1.456.132.820,00 para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.

O Relator é o ilustre Deputado Jaime Martins.
Foram apresentadas 107 emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadimissibilidade das emendas de n.º 13

a 16, 21, 22, 29 a 31, 46, 47, 64, 85 a 87, 92, 93, 102 a 107, e pela rejeição das demais.
O Relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório.
O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o

inciso I, do art. 60, do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
V.Exa. está com a palavra, Deputado Jaime Martins.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se do Projeto de Lei n.º 61, que

“abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
crédito suplementar no valor global de R$1.456.132.820,00 para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Embora, Sr. Presidente, esse relatório só tenha sido apresentado no dia de hoje, ele foi elaborado
exatamente nos termos propostos pelo Executivo. Este Relator não introduziu nenhuma modificação. O assunto
foi amplamente discutido no âmbito do Poder Executivo. O texto já está à disposição dos pares, nesta Comissão,
para que possam fazer as suas avaliações.

Sr. Presidente, tivemos aqui 23 emendas inadmitidas, e optamos por rejeitar as outras 84.
É o nosso parecer, nos termos do projeto original. E dada a importância da matéria, peço o apoio dos

nossos pares para que possamos aprovar o parecer nesta tarde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o parecer.
Concedo a palavra à ilustre Senadora Lúcia Vânia.
A SRA SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, serei bem rápida. Gostaria de destacar três

emendas que são de interesse do Estado de Goiás. A primeira trata de contorno viário da cidade de Jataí; a
segunda, da infraestrutura da RIDE — Região Integrada de Desenvolvimento do DF; e a terceira, de unidades de
saúde da cidade de Rio Verde.

Por se tratar de obras extremamente importantes para o Estado de Goiás, solicito ao Sr. Relator que
acate estes três destaques.

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 inadmtidas
as emendas sugeridas pelo Relator.

O parecer continua em discussão.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, melhor seria o processo anterior, mas não

me vou opor ao pleito da Senadora Lúcia Vânia. Mesmo achando que estes três destaques que S.Exa.
apresenta podem trazer algum prejuízo, vamos acolhê-los. A solicitação feita pela Senadora terá nosso
apoiamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A discussão e o prazo para apresentação de
destaques estão encerrados.

Foram apresentados três destaques.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passo à votação dos três destaques.
Destaque nº 001, da Senadora Lúcia Vânia, à Emenda nº 77, do Deputado Jovair Arantes.
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O SR.DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, me permita uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu quero saber se poderíamos votar os três DVS em bloco. Já

que as emendas são do mesmo autor, os destaques também são feitos pela mesma autora, e tratam do mesmo
Estado e de temas semelhantes, pergunto se há condição de votarmos os três DVS juntos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Posso fazer a votação em globo, se a Senadora o
permitir, mas V.Exa. terá de dizer, depois, de onde sairão os recursos para cada um dos destaques.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Direi, oportunamente, quando chegar a hora de relatar os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Eu concordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a aquiescência da Senadora Lúcia Vânia,

coloco em votação os seguintes destaques  de sua autoria: nº 001, à Emenda nº 77, do Deputado Jovair
Arantes; nº 002, à Emenda nº 78, do Deputado Jovair Arantes; e nº 003, à Emenda nº 79, do Deputado Jovair
Arantes.

Com  a palavra o Relator da matéria.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de três destaques de

cancelamento. Na verdade, eram proposições que constavam do Orçamento Geral da União e que vieram,
nesse projeto de lei suplementar, canceladas como fonte para suplementar outras ações propostas nesse
crédito.

Estaremos atendendo, de acordo com o destaque da nobre Senadora e também a Emenda nº 77, do
Deputado Jovair Arantes, uma emenda e um destaque para supressão no valor de R$6.296.563,00, que se
destinam a retornar ao Orçamento uma funcional programática que prevê a estruturação de Unidades de
Atenção Especializada em Saúde no Município de Rio Verde, em Goiás. O cancelamento proposto será
exatamente na forma em que está na emenda: concessão de bolsa de formação a policiais militares e civis,
agentes penitenciários, guardas municipais, bombeiros e peritos criminais de  baixa renda pertencentes aos
Estados. É uma Funcional Programática Nacional.

A Emenda nº 78, também destacada pela Senadora Lúcia Vânia, e de autoria do Deputado Jovair
Arantes, prevê o retorno da Funcional Programática, promoção de investimentos em infraestrutura econômica na
RIDE Goiás/Distrito Federal, no Estado de Goiás. É um cancelamento de R$10.481.347,00, e a compensação
será feita também igualmente na mesma rubrica: concessão de bolsa, formações a policiais militares e civis,
agentes penitenciários, guardas municipais, bombeiros e peritos criminais de baixa renda pertencentes aos
Estados-membros. É uma rubrica nacional no valor equivalente à mesma proposição.

O destaque seguinte, refere-se à Emenda nº 79, que visa ao cancelamento da rubrica Funcional
Programática: construção de contorno ferroviário no Município de Jataí, na BR-060, no Estado de Goiás.
Igualmente a fonte de supressão será aquela em que estava sendo suplementada: concessão de bolsa,
formação a policiais civis e militares, agentes penitenciários, guardas municipais, bombeiros e peritos criminais
de baixa renda pertencentes aos Estados-membros. É também uma rubrica nacional.

Ficam assim, diante de um amplo entendimento desta Comissão com a concordância, inclusive, do
Líder do Governo nesta Casa, acatados os três destaques propostos pela Senadora Lúcia Vânia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a aquiescência da Senadora Lúcia Vânia,

vamos votar em globo os três destaques, e o valor é o total, já mencionado pelo ilustre Relator.
Em votação os três destaques na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em virtude da falta de acordo para votação das demais matérias constantes desta Pauta, encerro os

trabalhos, antes convocando as seguintes reuniões a serem realizadas neste plenário: extraordinária no dia 23
de novembro, terça-feira, às 14h30; e ordinária no dia 24 de novembro, quarta-feira, às 14h30...
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, para podermos trabalhar com tranquilidade,
quero dizer que, sobre a revisão do PPA, o Deputado Colbert já entregou o seu relatório, para que possamos
discutir, e na terça-feira, não termos atraso na votação; e também para que os prazos de emenda ocorram com
tranquilidade. Peço que se houver algum problema, que possamos conversar até terça-feira, e assim possamos
chegar aqui já em condições de votar a revisão do PPA.

Este o apelo que faço aos demais Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho e Deputado  Eduardo

Sciarra...
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, dentro do que combinamos, e não

queremos fugir nem 1 milímetro disso, sugiro que encerremos os trabalhos aqui, em cumprimento ao acordo
realizado, e na semana que vem, na terça-feira, discutimos e votamos o PPA, se estiverem de acordo. Até lá
nossas assessorias darão condições para que possamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em princípio, sujeito ainda a entendimento,
tentaremos votar o PPA.

Vou cancelar a reunião de amanhã, um vez que não há entendimento.
Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, um esclarecimento. V.Exa. marcou reuniões

para terça e quarta-feiras?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Terça e quarta-feiras.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então eu concordo com o encaminhamento dado pelo

Deputado Sciarra. Se for possível na terça-feira chegarmos a um entendimento, tudo bem; senão temos a
sessão de quarta que antecede a sessão do Congresso, na quinta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só quero lembrar que a votação do PPA na terça-
feira é importante em função do cronograma que temos que obter, porque temos também que atentar para os
prazos e votação ainda dentro deste ano da Lei Orçamentária.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.


