
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Colbert Martins) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a décima reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e

Fiscalização destinada à apreciação de matérias constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.
Em virtude do início da Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados, suspendo a presente

reunião. Antes, convoco para a continuação desta reunião extraordinária, após o encerramento da Ordem do Dia
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A reunião está suspensa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a décima reunião extraordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre a mesa dos trabalhos.
Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e na do Senado Federal.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas

antecipadamente.
Não havendo discussão e conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da

Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: quarta reunião de audiência pública, realizada
nos dias 25 e 30 de novembro de 2010 e no dia 2 de dezembro de 2010; nona reunião extraordinária, realizada
no dia 30 de novembro e 1º de dezembro de 2010.

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Conforme decidido na quarta reunião extraordinária, realizada no dia 17 de abril de 2008, fica

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

EXPEDIENTE

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) OF. P – nº 40/2010 – CCJC, de 30 de novembro, do Deputado Eliseu Padilha, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, solicitando o recebimento de alteração de emenda ao Orçamento,
aprovada naquela Comissão em favor do Ministério Público Federal.
2) Ofício nº 107, de 30 de novembro de 2010, do Deputado Mário Negromonte, Presidente da Comissão de
Minas e Energia, solicitando que o Comitê de Admissibilidade de Emendas aceite a apresentação de emenda ao
Projeto de Lei nº 59/2010-CN (PLOA 2011), por aquele Colegiado, em caráter excepcional.
3) OF Nº 046/2010/GAB, de 30 de novembro, do Deputado Alex Canziani, Coordenador da Bancada do Paraná,
solicitando alteração na justificativa da emenda nº 71170016, daquela Bancada, incluída na programação
orçamentária de 2011.
4) Of. Int. 019/2010, de 01 de dezembro, do Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE), solicitando que o Projeto de Lei
nº 77/2010-CN, do qual é relator, seja colocado em pauta de reunião desta Comissão.

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDAS pelo
Presidente:

1) Ofício nº 175/2010/Gab.Ana Arraes/CD, de 24 de novembro, da Deputada Ana Arraes (PSB/PE), justificando
ausência no período de 09 a 11 de novembro.
2) OF.IN.Nº 029/2010-GAB, de 25 de novembro, do Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE), justificando ausência no
dia 24 de novembro.

- Expedientes encaminhados ao Deputado Leonardo Monteiro, Coordenador do Comitê de Avaliação das
Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI:
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1) Ofício nº 0168/GG/2010, de 11 de novembro, do Governador do Estado de Rondônia, João Aparecido
Cahulla.
2) Ofício nº 3.171/2010/DG, de 16 de novembro, do Diretor-Geral do Dnit, Sr. Luiz Antônio Pagot.
3) Ofício nº 3.190/2010/DG, de 17 de novembro, do Diretor-Geral do Dnit, Sr. Luiz Antônio Pagot.
4) OFÍCIO Nº 1.559/2010/SEP, de 17 de novembro, do Diretor do Departamento de Gestão Portuária da
Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, Sr. Fernando Antônio Carvalho Baldiotti.
5) Ofício nº 572/2010/DOH/SIH/MI, de 19 de novembro, do Diretor do Departamento de Obras Hídricas da
Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, Sr. Sebastião Jander Siqueira.
6) Ofício nº 009.254/2010/SNSA/MCIDADES, de 24 de novembro, do Secretário Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das Cidades, Leodegar Tiscoski.
7) Ofício nº 3.288/2010/DG, de 24 de novembro, do Diretor-Geral do Dnit, Sr. Luiz Antônio Pagot.
8) Expediente GAPRE/EB 0008/2010, de 25 de novembro, do Gerente do Escritório de Brasília da Petrobras, Sr.
Fernando Paes de Carvalho.
9) Ofício nº 3.318/2010/DG, de 26 de novembro, do Diretor-Geral do Dnit, Sr. Luiz Antônio Pagot.
10) Ofício nº 1.598/2010/SEP/PR, de 26 de novembro, do Secretário Executivo da Secretaria de Portos da
Presidência da República, Augusto Wagner Padilha Martins.
11) OFÍCIO Nº 2.152/GAB/SEPLAN, de 26 de novembro de 2010, do Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral do Governo de Rondônia, representado por João Carlos Gonçalves Ribeiro.
12) Ofício nº 009.255/2010/SNSA/MCIDADES, de 29 de novembro, do Secretário Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das Cidades, Leodegar Tiscoski.
13) Ofício nº 009.256/2010/SNSA/MCIDADES, de 29 de novembro, do Secretário Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das Cidades, Leodegar Tiscoski.
14) Expediente, de 29 de novembro de 2010, do Diretor de Planejamento e Engenharia da Eletronorte, Adhemar
Palocci. (representado por Cid Antunes Horta).

- Expedientes encaminhados ao Deputado Luciano Castro, Coordenador do Comitê de Admissibilidade
de Emendas – CAE:

1) OF Nº 126/2010, de 30 de novembro, do Deputado Eduardo Sciarra (DEM/PR).
2) Ofício nº 061/2010-BANC, de 1º de dezembro, do Senador João Ribeiro, Coordenador da Bancada Federal do
Tocantins.
3) OF. GAB. Nº 311/2010, de 1º de dezembro, do Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR).
4) Of. nº 269/537-2010-DR, de 1º de dezembro, do Deputado Devanir Ribeiro, Coordenador da Bancada de São
Paulo.
5) Of. Pres. nº 448/10-CFT, de 1º de dezembro, do Deputado Pepe Vargas, Presidente da Comissão de
Finanças e Tributação.
6) Ofício nº 002/2010-BANCMS, de 1º de dezembro, do Senador Delcídio Amaral, Coordenador da Bancada do
Mato Grosso do Sul.
7) Ofício nº 202/2010-GAB/EP, de 2 de dezembro, do Deputado Elismar Prado (PT).

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) OFÍCIO Nº 644 DG/GAB, de 17 de novembro de 2010, do Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, Engenheiro Elias Fernandes Neto, comunicando que considerando o quadro atual no qual
houve uma expressiva ampliação dos empreendimentos daquele Órgão por conta da participação no PAC, o
saneamento das irregularidades anteriormente registradas demonstra o empenho da Instituição, sua Direção e o
seu corpo de colaboradores em aliar a busca de resultados à eficiência no controle dos gastos com a seriedade
que o trato da coisa pública exige.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

2

2) Ofício nº 657/2010-DG/GAB, de 23 de novembro, do Diretor Geral do Dnocs, Elias Fernandes Neto,
solicitando que sejam considerados como superadas as questões que ensejaram a inclusão da Barragem
Congonhas, no Estado de Minas Gerais, no rol de obras irregulares, propondo sua exclusão do Anexo VI do
Orçamento Geral da União.
3) OFÍCIO MEF Nº 1.492/10, de 23 de novembro, do Diretor-Presidente da Valec, José Francisco das Neves,
encaminhando ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves – COI,  as razões para não paralisação dos repasses orçamentários para as obras da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste – FIOL e Ferrovia Norte-Sul – FNS.
4) Ofício nº 547/GM-MP, de 25 de novembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste e correção do Projeto de Lei nº 59/2010-CN, em consonância
às informações prestadas por meio da Nota Técnica nº 20/DEINF/SOF/MP, de 24 de novembro de 2010, da
Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério, conforme cópia apresentada.
5) Ofício nº 1.599/2010/SEP/PR, de 26 de novembro, do Secretário Executivo da Secretaria de Portos da
Presidência da República, Augusto Wagner Padilha Martins, informando que o Ministro Pedro Brito será
representado na reunião de audiência pública, no dia 30/11/2010, pelo Presidente da Companhia Docas do
Espírito Santo, Dr. Angelo Baptista, e pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Portuário, Dr. Fabrízio
Pierdomenico.
6) CF Nº 30.396/PR/2010, de 30 de novembro, do Presidente da Infraero, Sr. Murilo Marques Barboza,
solicitando a não inclusão dos contratos referentes às obras dos Aeroportos de Vitória/ES, Guarulhos/SP e
Goiânia/GO no Anexo VI da LOA 2011.
7) Ofício nº 31/2010-ASPAR/GAB/DPF, de 30 de novembro, do Delegado de Polícia Federal da Assessoria
Parlamentar do Departamento de Polícia Federal, Marcos Leôncio S. Ribeiro, solicitando aprovação dos Projetos
de Lei nºs 27 e 77/2010-CN, para que aquele Órgão possa contar com a infraestrutura necessária para o
cumprimento de sua missão constitucional.
8) CE-PR-1.00.580.10, de 1º de dezembro, do Diretor-Presidente da Eletrobras Eletronorte, Josias Matos de
Araujo, informando que na reunião de audiência pública, que será realizada no dia 2 de dezembro, não poderá
comparecer e será representado pelo Diretor de Engenharia e Planejamento daquela Empresa, Sr. Adhemar
Palocci.

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

Avisos Seses de 24 de novembro:
1) Aviso n° 2.141/2010 (Acórdão n° 3.154/2010): Construção da Ferrovia Norte-Sul, trecho Aguirnópolis-Palmas,
no Estado de Tocantins - TO.
2) Aviso n° 2.145/2010 (Acórdão n° 3.146/2010): Obras de execução dos trechos 3, 4 e 5 do Canal Adutor do
Sertão Alagoano.
3) Aviso n° 2.147/2010 (Acórdão n° 3.153/2010): Obras do Prolongamento do Canal Extravasor do Rio Itajaí-
Mirim e Passagem em desnível, no Município de Brusque – SC.
4) Aviso n° 2.156/2010 (Acórdão n° 3.159/2010): Obras de construção da Barragem do Rio Arraias,em
Arraias/TO.
5) Aviso n° 2.162/2010 (Acórdão n° 3.152/2010): Irrigação de lotes localizados na Usina de Itaparica – BA.

Avisos GP/TCU de 30 de novembro:
1) Aviso n° 1.178/2010: Obras de implantação da Estação Retificadora Porto Velho/RO – 500KV CC-3150 MW e
da Estação Inversora Araraquara 2/SP-500KV CC-2950 MW.

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

Srs. Deputados, Srs. Senadores, passo a ler correspondência do gabinete do Senador Gim Argello, do
PTB do Distrito Federal:

“Brasília (DF), em 7 de dezembro de 2010.
Senhor Presidente.
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Senhores Membros da Comissão Mista de Orçamento.
Venho a esta Comissão para cumprir meu dever de transparência,

lealdade e desprendimento. Em respeito ao Congresso Nacional, aos ilustres
parlamentares desta Casa, que me honraram com a escolha para
representá-los como relator geral do Orçamento Geral da União, ao meu
Partido, o PTB, que me confiou esta difícil missão e, especialmente, ao povo
do Distrito Federal, decidi, no dia de hoje, após conversas com meus
familiares, afastar-me definitivamente da relatoria e da própria Comissão
Mista de Orçamento.

Há uma tentativa recorrente de associar esta Comissão a supostas
irregularidades na aplicação de verbas públicas. Como Parlamentar atento
aos meus deveres e obrigações, considero que meu afastamento é uma
iniciativa que deva contribuir para não contaminar os bons trabalhos que aqui
vêm sendo realizados em prol da sociedade.

Da mesma forma evitamos que manobras políticas instalem uma
crise artificial no limiar do novo governo. Desta forma espero também
contribuir para votação serena responsável da peça orçamentária.

Desde o primeiro momento, adotei todas as providências ao meu
alcance no sentido de esclarecer e apurar a verdade. Solicitei formalmente
ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União e ao Tribunal
de Contas da União que façam um pente fino nessas emendas a fim de
esclarecer, ponto por ponto, todas as dúvidas suscitadas nos últimos dias.
Levo comigo a serenidade e a tranquilidade. Tenho plena consciência de ter
elaborado um trabalho isento, legando ao Congresso e à sociedade a certeza
de que o primeiro orçamento da Presidenta Dilma Rousseff é um documento
realista que espelha com clareza os anseios da sociedade.

Agradeço mais uma vez o apoio e confiança do governo federal,
desta Comissão, dos líderes partidários, dos meus companheiros de partido
e passo, a partir de agora, a ser fiscal diário das investigações das denúncias
que, injustamente, envolveram meu nome.

Atenciosamente,
Senador Gim Argello.”

Esta carta foi entregue à Presidência da Comissão Mista de Orçamento, a mim, na presença de vários
Líderes partidários. A decisão do Senador Gim Argolo é irrevogável. A Presidência já a acatou.

A partir deste momento, vamos ganhar tempo, uma vez que precisamos votar os relatórios setoriais.
Este é o sentimento, a vontade e a determinação desta Presidência. Tenho certeza de que todos os Líderes e
todos os membros que compõem esta Comissão haveremos de votar e dotar o País do Orçamento. Eu
considero isso importante.

A partir de hoje já estou mantendo contato com as Lideranças do Senado Federal. O Senador Gim
Argolo era indicação da base do Senado. A mesma base tem de enviar outro nome para a Presidência designá-
lo.

Espero que de hoje para amanhã, nesta Comissão, eu possa designar o novo Relator-Geral do
Orçamento.

Coloco a palavra à disposição dos Parlamentares. (Pausa.)
Nada havendo a comentar, passo à Ordem do Dia.
Está presente o Relator-Setorial, Senador Adelmir Santana, do Democratas do Distrito Federal.
Passo à apreciação do relatório setorial da Área Temática VIII - Poderes do Estado e Representação.
O Relator-Setorial está com a palavra para a 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 Comissão Mista de Orçamento.
O Relator está com a palavra.
O SR. SENADOR ADELMIR SANTANA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros da Comissão...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pedimos ao Senador Adelmir Santana que tome
assento à Mesa Diretora.

O SR. SENADOR ADELMIR SANTANA - Sr. Presidente, como foi anunciado, a Área Temática VIII
refere-se aos Poderes do Estado e Representação.

Farei um resumo do relatório, uma vez que já o apresentamos há 2 dias.
“Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, foram apresentadas 496 emendas em nossa área, sendo

456 individuais e 36 coletivas. Quando necessário, realizamos ajustes em algumas emendas, para torná-las
compatíveis com as normas.

Atendemos todas as emendas individuais, nos valores demandados, no total de R$ 170,6 milhões.
Contam, portanto, com voto pela aprovação das emendas individuais.

Quanto às emendas coletivas, seguimos a minuta do relatório do CAE, razão pela qual não analisamos
o mérito da Emenda nº 5031004, de remanejamento, que conta com o parecer daquele Comitê pela
inadmissibilidade.

Para atender pleito dos órgãos atingidos (TSE e Câmara dos Deputados), estamos propondo a rejeição
de outras duas emendas de remanejamento apresentadas nesta mesma Área (de nºs 50170006 e 50310003).

Em relação às emendas coletivas de apropriação, todas contam com nosso voto pela aprovação parcial
— uma vez que o cobertor era muito curto para atender a 3 bilhões e 300 milhões, que eram as solicitações. Por
isso o atendimento parcial. Para atendê-las, realizamos um corte linear de 5% em investimentos de diversos
órgãos.

Atendemos 19 emendas com o valor de R$ 6 milhões — é bom que se diga que todas elas com pedidos
acima de 100 milhões — e outras cinco emendas, com o valor de R$ 3 milhões. A necessidade de implantação
de varas de Justiça no Recanto das Emas, no Distrito Federal, nos levou a privilegiar com maior soma a emenda
em beneficio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios — até porque era uma emenda de nossa
bancada do Distrito Federal. O saldo dos recursos foi fracionado em partes iguais nas oito emendas
remanescentes. Portanto, não há sobras para atendimento de destaques.

Em suma, o relatório setorial acrescentou R$ 274,1 milhões nas programações da Área, que passaram
de R$ 49.744,2 milhões para R$ 50.018,3 milhões.

De acordo com as normas, tivemos de criar 15 ações novas para programações não contempladas pelo
PLOA 2011.

Estamos indicando à CMO, para votação em separado, duas obras com indícios de irregularidades
graves identificadas nesse setor. Estamos também indicando, agora ao Sr. Relator-Geral —, ou Relatora-Geral,
não sabemos quem será —, a recomposição das dotações que tivemos de cortar e o aporte de maiores somas
nas emendas por nós atendidas.

Este é um resumo do nosso relatório, que votamos pela aprovação e conclamamos os nobres pares
para votarmos nessa direção”.

É este o nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório apresentado pelo Senador

Adelmir Santana.
Não havendo quem queira discuti-lo está encerrada a discussão.
O prazo de destaque também está encerrado.
Nos termos do parágrafo único do art. 21, da Resolução nº 1/2006-CN, alterada pela de nº 3/2008-CN,

solicito autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com
relação às emendas individuais e coletivas.

A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
O Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Declaro inadmitida a Emenda de nº 50310004 da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da

Câmara dos Deputados, indicada pelo Relator-Setorial.
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O relatório setorial da Área Temática VIII, Poderes do Estado e Representação está em votação na
representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades
graves.

O Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, quero apenas cumprimentar o Relator pelo

trabalho e por ter inaugurado este nosso avanço na votação do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou concluir a votação. Depois passarei a palavra

aos Srs. Parlamentares.
Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela

Resolução nº 3, de 2008, do Congresso Nacional, anuncio a votação das obras com indícios de irregularidades
graves, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados.

O Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Em votação na representação no Senado Federal.
O Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Apreciação dos destaques.
Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterado pela Resolução nº 3, de 2008,

ambas do Congresso Nacional, estabelece que “não será aceita solicitação para votação em separado de
destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques”.

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

A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.

O Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação no Senado Federal.
O Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Concedo a palavra aos Srs. Parlamentares que dela queiram fazer uso. Eu ainda preciso ainda da

informação do número de destaques.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Nós já estamos no final. Queria elogiar o Relatório que já

recebemos — agora foi só um complemento. E para ganharmos tempo, porque estamos entrando na Ordem do
Dia, poderíamos eliminar isso rápido e entrar no outro, do PPA.  Assim teríamos agilidade e poderíamos votar o
mais rápido possível.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estou recebendo a informação de que a Câmara

acaba de entrar na Ordem do Dia. Por isso, vou suspender a votação final. Há a orientação de que dentro de
meia hora reabriremos a reunião.

Está suspensa a reunião, porque a Câmara acabou de entrar na Ordem do Dia.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a décima reunião extraordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Informo, ainda, que recebi do gabinete da Liderança da Base de Apoio ao Governo o Oficio nº 079, de 7

de dezembro de 2010, do Líder do PT e do bloco de apoio ao Governo, Senador Aloizio Mercadante, indicando,
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em substituição ao Senador Gim Argello, a Senadora Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina, para a Relatoria-
Geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2011 — PLOA/2011.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, tem a palavra V.Exa. para uma questão de

ordem.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - V.Exa. já leu o pedido de renúncia do Senador Gim Argello?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sim. Li na reunião passada. V.Exa. não estava

presente.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Comunico ao Plenário que esta Presidência está

fazendo a designação — e vai mandar ofício agora mesmo — da Senadora Ideli Salvatti como Relatora-Geral do
Orçamento Anual.

Eu quero dar uma informação. Em função do pouco tempo que os Parlamentares tiveram para
apresentar seus destaques, esta Presidência assume o compromisso público de receber, quando da votação do
Relatório-Geral, os destaques que não puderam ser registrados daqueles dois ou três Parlamentares que me
procuraram. Farei com que os destaques sejam incluídos no Relatório-Geral.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Waldemir Moka) - Incluído como destaque. V.Exas. terão de me

procurar para eu poder dar o destaque. Quero deixar isso muito claro, para que não haja dúvidas. Há o pessoal
da bancada de Minas Gerais, o Senador Gilvam...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ...o Deputado Luiz Bittencourt e a Deputada Lídice

da Mata.
O SR. SENADOR ADELMIR SANTANA - Sr. Presidente, há também os destaques que foram

rejeitados no nosso Relatório e que pedimos que sejam acolhidos pela Relatoria-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Waldemir Moka) - Não, mas como votamos os destaques...
O SR. SENADOR ADELMIR SANTANA -...pela rejeição, por falta de recursos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Waldemir Moka) - Nós vamos reapresentá-los.
Passo a ler:

“Assunto: designação para o cargo de Relatora-Geral do Projeto de
Lei Orçamentária para 2011.

Sra. Senadora, em atendimento ao disposto no art. 16 da Resolução
nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº  3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional, dirijo-me a V.Exa. a fim de comunicar sua designação para exercer
o cargo de Relatora-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2011,
conforme indicação encaminhada a esta Comissão pelo Senador Aloizio
Mercadante, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, através do Ofício
nº 079, de 2010, de 7 de dezembro de 2010, em substituição ao Senador
Gim Argello.

Na oportunidade, apresento a V.Exa. protesto de elevada estima e
consideração.

Deputado Waldemir Moka, Presidente.”
Estou assinado e, portanto, designando a Senadora como Relatora-Geral.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Houve um acordo na Presidência no sentido de votarmos

hoje um Relatório-Setorial e o Relatório do Deputado Colbert Martins no que tange ao PPA.
V.Exa. já encaminhou e me parece que já foi votado o Relatório do Senador Adelmir Santana. Em

seguida, vamos ao PPA — não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Waldemir Moka) - Eu tive de interromper a votação porque sou

escravo da luz amarela. Quando ela brilha, interrompo a votação, até porque se não o fizer, estarei incorrendo...
Então, suspendi o processo de votação. Daí por que estou assumindo o compromisso também de apresentar os
destaques daqueles Parlamentares que se sentiram prejudicados.
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Foram apresentados cinco destaques.
Destaque nº 1, Emenda nº 71180015. Autor: bancada de Pernambuco. O autor do destaque é o

Deputado Pedro Eugênio, coordenador da bancada.
Também da bancada de Pernambuco, Destaque nº 2, Emenda nº 71180013. O autor do destaque é o

Deputado Pedro Eugênio, coordenador da bancada.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Presidente Moka, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado  Waldemir Moka) - Destaque nº 3, Emenda nº 60030004. Autor da

emenda: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado. Quem assina o destaque é o Senador
Demóstenes Torres, Presidente da Comissão.

Destaque nº 4, Emenda nº 5012002, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados. O autor do destaque é o seu Presidente, Deputado Eliseu Padilha.

Destaque nº 5, Emenda nº 5012001, também da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados. Da mesma forma, o autor do destaque é o seu Presidente, Deputado Eliseu Padilha.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só um minuto, Senador. (Pausa.)
Pois não, Senador. Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Meu caro Presidente Moka, quero apenas fazer uma consideração

sobre a designação que V.Exa. fez da Senadora Ideli Salvatti como Relatora-Geral da Lei Orçamentária Anual.
Não fazendo qualquer comentário sobre a saída do Senador Gim Argello, quero exaltar e reconhecer as

melhores qualificações, uma história parlamentar de coerência, de responsabilidade política e de plena defesa
dos interesses maiores do Congresso Nacional na figura da Senadora Ideli, uma guardiã da base de sustentação
do Governo, que expressa, em todas as suas atitudes, a lealdade, a qualidade parlamentar e o aprofundamento
das responsabilidades do Poder Legislativo com a sua missão de servir ao Brasil.

Entendo que V.Exa. não viu a Relatora, mas ao saber que S.Exa. está aqui, vai convidá-la para compor
a Mesa, na condição de Relatora da Lei Orçamentária Anual, o que é próprio da sua elegância e da sua
valorização com relação à Relatora do Orçamento Geral da União.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu estou, na verdade, esperando a manifestação da
Senadora Ideli, já designada Relatora-Geral.

A SRA. SENADORA IDELI SALVATTI - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer a indicação
feita pela Liderança do Senador Aloizio Mercadante e também o acatamento e designação que V.Exa. faz neste
momento para que possamos atuar na Relatoria do Orçamento Geral, que não é qualquer orçamento, porque é
exatamente o orçamento do ano 2011, primeiro ano do novo Governo da nossa Presidenta eleita Dilma
Rousseff.

Queria, em primeiro lugar, agradecer a confiança e a oportunidade que a Comissão Mista do
Orçamento me dá neste momento e dizer que espero — e vou precisar muito — contar com a colaboração de
todos os membros da Comissão, de todos os Relatores setoriais, dos coordenadores das bancadas, da
Presidência da Comissão e do Congresso como um todo, porque nós temos um tempo absolutamente exíguo.
Nós temos que estar com esse Orçamento votado até a meia-noite do dia 22 de dezembro. Portanto, nesta
semana temos de cumprir rigorosamente o calendário da votação dos relatórios-setoriais, para que na semana
que vem possamos fazer as adequações junto às bancadas e, dessa forma, eu poder apresentar o Relatório
Final, para que ele possa ser apreciado pela Comissão e pelo Plenário do Congresso.

Queria deixar aqui consignado este agradecimento e, ao mesmo tempo, o pedido de ajuda de todos os
Parlamentares de todas as bancadas para que possamos terminar o ano com a votação do Orçamento
concluída.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de registrar aqui, mais uma vez agradecendo a confiança e a
responsabilidade, que é de todos, mas que neste momento acaba sendo depositada no trabalho que vamos ter
que realizar em poucos dias, em poucas semanas.

Quero dizer que sabemos da responsabilidade com que o Senador Gim Argello realizou o seu trabalho
até agora, e a própria Relatoria-Setorial, dos relatórios-setoriais, irá confirmar, na votação, as diretrizes e o
andamento de toda a negociação que estava sendo feita pela Comissão Mista de Orçamento para aprovação do
Orçamento para o ano que vem.
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Sr. Presidente, por isso, agradeço e peço a ajuda e a compreensão de todos para que possamos
concluir o trabalho de forma exitosa, entregando à próxima Presidenta, a nossa querida Dilma Rousseff, o
Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional até o dia 22 de dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. terá da parte desta Presidência e, tenho
certeza, de todos os Líderes total apoio ao seu trabalho. Nós teremos a determinação de votar, até o dia em 22
de dezembro, a Lei do Orçamento do País.

Concedo a palavra ao Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, quero, em nome da bancada do PMDB,

cumprimentar a Senadora Ideli Salvatti.
Senadora, todos estamos prontos para participar dos trabalhos e ajudar V.Exa. no que for possível.

Estamos com as mangas arregaçadas e com muita disposição para concluirmos algo que é importante e inato a
este Parlamento. O Orçamento é uma peça importante para nós, Deputados e Deputadas, Senadores e
Senadoras. Portanto, fazemos parte desse esforço que V.Exa. vai fazer.

Quero também desejar que o Senador Gim Argello tenha uma defesa adequada. S.Exa. teve uma
grande atitude ao se afastar da Comissão, da função que tinha, para se defender. Desejamos que S.Exa. tenha
sucesso.

Senadora Ideli Salvatti, tenha a certeza de que nós, do PMDB, estaremos prontos para, a seu lado,
concluirmos a votação do Orçamento de 2011 seguramente antes do dia 22. Sucesso, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Convido a Senadora Ideli Salvatti a tomar assento à
Mesa Diretora na condição de Relatora-Geral do Orçamento. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA ANA ARRAES - Sr. Presidente, eu quero cumprimentar a Senadora Ideli Salvatti,
parabenizá-la por sua presença na Comissão de Orçamento e desejar-lhe boa sorte.

Estamos aqui para colaborar com a construção do Orçamento do próximo ano, que será o primeiro do
Governo da nossa Presidenta Dilma Rousseff.

Parabéns, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero prosseguir, para terminarmos nossa

votação.
Nós temos destaques com o voto do Relator-Setorial. Antes, porém, eu preciso que o Relator dê o seu

voto.
O SR. SENADOR ADELMIR SANTANA - Como já havia dito, por falta de recursos, nós não vamos

acatar esses destaques, mas sugerimos à Relatoria-Geral que os observe com atenção, como dissemos no
próprio relatório inicial.

Nosso voto é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação os destaques com voto do Relator pela

rejeição.
Em votação, em globo, os destaques com voto do Relator-Setorial pela rejeição na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados, contra o voto da Deputada Ana Arraes.
Como foram rejeitados na Câmara, não vão para votação na representação do Senado Federal.
Requerimento de inclusão de matéria na Ordem do Dia. Por quê? Nós fizemos um acordo para incluir a

votação do PPA. O PPA não estava na Ordem do Dia. Então, eu preciso votar um requerimento de inclusão do
PPA na Ordem do Dia, conforme acordamos, na Presidência, com os representantes partidários.

“Requeiro, nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso III, do
Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão do Relatório apresentado
ao Projeto de Lei nº 38/2010-CN (alteração do PPA 2008/2011) na Ordem do
Dia da décima reunião desta Comissão, realizada em 7 de dezembro de
2010.”

Coloco em discussão o requerimento para inclusão da matéria na Ordem do Dia. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados o requerimento para inclusão da matéria na pauta da Ordem do

Dia.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Matéria extra pauta: apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 38, de 2010, do

Congresso Nacional, que “altera o Anexo I da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o Plano
Plurianual para o período de 2008 a 2011”.

O Relator é o Deputado Colbert Martins.
Foram apresentadas 41 emendas. O voto é favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
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.
O Relator está com a palavra para apresentação do seu relatório e da errata.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O Presidente da República, nos termos do art. 61 da

Constituição, enviou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 91, o projeto de lei que altera o Anexo I
da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008 a 2011.

A Lei do Plano Plurianual (PPA), nos termos da Constituição, deve definir, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital, para as despesas
delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

Conforme a mensagem, as alterações promovidas, em consonância com o disposto no § 2º do art. 15
da referida lei, incluem na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) empreendimentos
que visam à melhoria dos serviços ofertados pelo setor público, refletindo diretamente nas condições de vida da
população.

Como está publicado, Sr. Presidente, os eixos da alteração do PPA são, de forma genérica, nos itens
Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida, Água e Luz para Todos, Transportes, Energia e
várias outras áreas, como, por exemplo, Departamento de Polícia Federal, Projeto Pró-Amazônia 2 e
abrangência do Programa Calha Norte.

Seguem-se tabelas de valores relativas à segunda etapa do PAC, o PAC 2, no nosso relatório.
Estrutura da alteração do PPA.
Em atendimento ao item 2.1 do parecer preliminar, o Anexo I do Substitutivo do PLN nº 38 será dividido

em duas partes. A primeira parte integrará o próprio substitutivo e conterá alterações de atributos qualitativos
dos programas de Governo (nome, objetivo, público-alvo, indicador e órgão responsável), bem como alterações
e exclusões das ações.

Já a segunda parte será constituída de anexo específico da Lei Orçamentária Anual para 2011 e
conterá a lista das ações orçamentárias a serem inseridas no PPA vigente. Observe-se que essas ações devem
corresponder a projetos de grande vulto. A lista de ações será composta por aquelas ações cuja criação já
consta do Anexo I do próprio Projeto de Alteração do PPA 2008/2011 encaminhado pelo Poder Executivo,
explicitada na Tabela 1 do presente relatório, além de outras criadas durante a apreciação do PLN nº 59, de
2010.

Emendas apresentadas e acolhimento.
No total, foram apresentadas 41 emendas ao projeto de lei, sendo 40 propondo alteração nas ações

orçamentárias e uma para inclusão de novo programa de governo. Adicionalmente foram apresentadas 3
emendas de Relator de ajuste técnico.

No que diz respeito às alterações de ações, estas objetivaram alterar os valores financeiros estimados
em 2011 no PPA. No entanto, de acordo com o art. 5º do PPA vigente, os valores são estimados e, no último
ano de vigência, são estabelecidos na Lei Orçamentária Anual de 2011, ficando prejudicadas as emendas que
busquem alterá-los. Além disso, o parecer preliminar do PPA, no item 2.2.6, restringiu as emendas para
exclusão de ação. Em relação à inclusão de programa novo, não é razoável a criação de novo programa de
governo no último ano de vigência do plano e, especificamente no caso da emenda apresentada, o Programa
Transferência de Renda com Condicionalidades — Bolsa Família atende ao seu objetivo principal, razão pela
qual foi rejeitada.

Ressalte-se que as emendas de Relator foram necessárias tendo em vista a aprovação de emendas de
bancada nºs 71070012 (bancada do Ceará), 71130002 e 71130015 (bancada do Mato Grosso do Sul) na Lei
Orçamentária Anual 2011, dotando valores para as ações 203Z — Manutenção de Trechos Rodoviários na
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BR-226 no Estado do Ceará, 202Q — Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-262, e 202D — Manutenção
de Trecho Rodoviário na BR-163 no Estado de Mato Grosso do Sul, respectivamente, que estava sendo
proposta sua exclusão no PPA, razão pela qual não puderam ser excluídas com o fim de manter a
compatibilidade constitucional entre a LOA e o PPA.

Por fim, com o objetivo de aprimorar a elaboração do anexo específico da Lei Orçamentária Anual 2001,
que promoverá alteração do Anexo I — Programas de Governo Finalísticos do PPA vigente, indico ao Relator-
Geral do Orçamento o acolhimento de emendas que criem ações que atendam às regiões metropolitanas das
Capitais e às do interior (principalmente Santos, Campinas, Maringá e Londrina).

Substitutivo do texto da lei.
O texto da lei que esta Relatoria ora apresenta mantém, em linhas gerais, a proposta encaminhada pelo

Executivo. As alterações promovidas pela Relatoria foram feitas no sentido de incluir dispositivo que autorize,
para o exercício financeiro de 2011, que as inclusões de ações orçamentárias de programas de governos
constantes do Plano sejam promovidas e discriminadas em anexo específico da Lei Orçamentária para 2011,
conforme prevê o Item 2.1.2 do parecer preliminar.

Nosso voto:
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 38, de 2010, do Congresso Nacional,

conforme anexos, nos termos do substitutivo que estamos apresentando.
Sr. Presidente, passo a ler a errata.
Esta errata tem por objetivo incorporar ao relatório de Emendas ao Anexo — pela Prejudicialidade os

pareceres às emendas apresentas pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, conforme anexo, bem como
corrigir a formatação das datas dos campos Início e Término dos projetos, no caso dos relatórios Substitutivo –
Anexo e Tabela I — Inclusão de Ações no PPA 2008/2011 por meio da LOA 2011.

Era a errata, Sr. Presidente.
Esse é o nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório e a errata do Deputado

Colbert Martins.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, primeiro, quero dizer a V.Exa. — preferi fazê-lo agora, no processo de discussão — que o trabalho
do Deputado Colbert Martins, sem dúvida alguma, faz jus a sua condição de Deputado assíduo, inteligente,
preparado, que, como sempre, fez um grande relatório.

Mas quero aproveitar este momento para dizer a V.Exa., Sr. Presidente, da nossa satisfação com a
forma como tem conduzido esta Comissão, inclusive com o desfecho do dia de hoje, pois todos sabemos da
dedicação de V.Exa. e da maneira como aconteceu, com equidade, equilíbrio e bom senso, sempre apontando o
melhor caminho.

Quero dizer também que as Oposições, certamente o Sciarra, o Raimundo, que aqui se encontra, o
Jardim, que esteve mais cedo, o Arnaldo, que está ali, as Senadoras e Senadores do PSDB, enfim, todos nós,
do Democratas, do PSDB, certamente estaremos juntos com V.Exa. e com os demais membros desta Comissão
para receber de braços abertos a Senadora  Ideli Salvatti, uma Senadora experiente, capaz, que vem
acompanhando há muito tempo o trabalho da Comissão e não terá nenhuma dificuldade de continuar o trabalho
do Senador Gim Argello. Esperamos todos chegar a um bom termo, a um bom desfecho, legando ao País um
orçamento que é necessário para o próximo ano.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, eu também me associo às palavras do Deputado Rogério Marinho quanto à forma correta com que o
nosso Presidente conduziu a Comissão neste momento de turbulência. Estamos encerrando um dia tenso, mas
com resultado importante para o Congresso Nacional.

Com relação ao relatório do Deputado Colbert Martins, entendemos que S.Exa. tomou as medidas
adequadas. Somos pela aprovação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.
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O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, quero saudar o Deputado Colbert Martins pelo
relatório que apresenta, manifestar a nossa anuência a ele e aproveitar, na esteira do que fizeram aqui os
nossos companheiros, Deputados Rogério Marinho e Eduardo Sciarra, para fazer também uma reflexão sobre o
momento que estamos vivendo.

Primeiro, saúdo V.Exa. pela condução dos trabalhos de maneira serena e convergente nesta Comissão,
o que fez com que superássemos hoje um momento de dificuldade de forma muito altaneira. Isso se deve ao
conjunto dos partidos aqui representados, que tiveram maturidade; à postura do Senador Gim Argello —
reconheço o espírito de S.Exa. de buscar não comprometer o trabalho desta Comissão; e ao ritmo dos trabalhos
ditado por V.Exa.

Temos certeza de que a Senadora Ideli Salvatti saberá, dessa mesma forma, conduzir o seu trabalho
desafiador de relatoria. Acrescento a isso, Sr. Presidente, o fato de que hoje recebemos o Ministro Paulo
Bernardo. No meio dessa crise, isso até passou de forma muito rápida. Ele foi enfático na reunião. Todos nós
que lá estávamos devemos reiterar isso, até para, de forma pública, dar o testemunho do pronunciamento de
S.Exa. sobre o respeito ao trabalho da Comissão pela sua qualidade.

Aproveito para saudar o Deputado Bruno Araújo, nosso Relator da receita, que fez um bom trabalho.
Inclusive, hoje, sentimos isso reafirmado no diálogo que tivemos.

Objetivamente, o Ministro Paulo Bernardo nos trouxe a notícia de que o Governo faz uma revisão séria,
profunda, diante de um cenário anteriormente apresentado na proposta orçamentária que veio do Governo, de
632 bilhões de arrecadação. O Governo reestimou, reavaliou a questão e apresentou agora o valor de 619
bilhões.

Questionei sobre o assunto, e vários colegas fizeram indagações. Isso não significa nenhuma
reavaliação macroeconômica. Então, o Governo continua com o cenário previsto de 5% de crescimento para o
próximo ano; porém, reavalia o desempenho da receita, particularmente de dois tributos, que são a CSLL e o
Imposto de Renda, que não se têm comportado de acordo com o previsto.

Então, isso vai impor a todos nós um cuidado adicional. Hoje estamos iniciando a votação dos relatórios
setoriais. Sabemos que, depois, será necessário um ajuste, que é a reestimativa de receita que vamos fazer.

Paralelamente a isso, Sr. Presidente — quero ser muito claro —, surpreende-me muito o fato de não
conseguirmos realizar a contento o acordo que havíamos feito sobre o cumprimento das emendas
parlamentares. Acho que, nesse caso, a responsabilidade é do Executivo. O Legislativo não tem nenhuma
responsabilidade nisso. O Legislativo tem cumprido o prazo de forma correta, tem feito as avaliações de forma
sensata. Portanto, nós temos cumprido o nosso dever constitucional. Porém, a ausência de uma resposta efetiva
do Executivo pode estar colocando em risco a dinâmica que nós conseguimos estabelecer aqui até este instante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço a manifestação aos Deputados Rogério

Marinho, Eduardo Sciarra e Arnaldo Jardim. Na verdade, a condução foi sempre coletiva. Eu me reuni com
V.Exas. e tomamos uma decisão em conjunto.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao Senador Gim Argello a postura. S.Exa. soube compreender
o momento e teve o desprendimento de enviar para cá o seu ofício, dizendo claramente que, por respeitar a
Comissão, ele se afasta da Relatoria, exatamente para que ela seja conduzida agora pela Senadora Ideli
Salvatti.

Faço um apelo à Comissão para que nos ajude a manter os prazos e votar a matéria, para que, no dia
22 de dezembro, dotemos o País de um orçamento equilibrado, socialmente justo. Tenho certeza de que
conseguiremos isso. Conto com a colaboração de V.Exas.

Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão do relatório do Deputado Colbert Martins.
Em votação o relatório e a errata.
Não foi apresentado nenhum destaque.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados o relatório e a errata.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório e a errata permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
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Com a palavra, pela ordem, o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, quero fazer um agradecimento à Comissão.
Agradeço primeiramente a V.Exa., Deputado Waldemir Moka, a confiança na indicação para a

Relatoria; ao Ricardo Volpi, que nos assessorou; e à competente assessoria desta Comissão.
Deputado Rogério Marinho, faço um agradecimento especial a V.Exa. e à Oposição, aos Deputados

Jardim e Carreira.
Muitas coisas que estão nesse relatório não interessam apenas ao Governo. Houve uma grande

negociação com a Oposição, da qual participou também o Deputado Gilmar Machado. Este termo “obras de
grande vulto” não é nosso. Isso é importante para entendermos que não se trata de um relatório de governo,
mas de um relatório da Comissão do Congresso Nacional, na qual a Oposição tem participação importante.

Para concluir, quero dizer que três semanas atrás eu estive na cidade do México. Cheguei ali no dia
seguinte à aprovação do orçamento no Congresso mexicano. O assunto ocupou a primeira página de todos os
jornais, foi abordado em todos os programas de televisão. É um grande fato a aprovação de um orçamento.
Naquele país eu vi o respeito que se tem. No dia em que cheguei, o Presidente Calderón visitava o Congresso
para agradecer a aprovação do orçamento. Espero que no Brasil também o Congresso Nacional tenha a
importância que merece.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço mais uma vez a contribuição do Deputado

Colbert Martins.
Quero colocar também em votação... O relatório, nos termos do parágrafo único do art. 25 da

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, do Congresso
Nacional, solicita autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de
Emendas sobre as emendas individuais, coletivas e de Relator.

A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas, conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1,

de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional.
Submeto à apreciação do Plenário o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas quanto à

admissibilidade de emendas coletivas e individuais apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária 2011.
O Coordenador do Comitê de Admissibilidade de Emendas, Deputado Luciano Castro, está com a

palavra para a apresentação do relatório. O prazo para apresentação 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.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, o nosso relatório já foi distribuído a todos os

Parlamentares. Na realidade, ele apresenta a inadmissibilidade de 20 emendas. Num contexto de 10.040
emendas apresentadas, apenas 20 emendas foram inadmitidas; entre elas, emendas de bancada, emendas de
Comissões e oito emendas individuais.

Tanto eu quanto a Comissão fizemos todo esse trabalho de identificar os autores das emendas, tentar
obter deles o entendimento. Conseguimos recuperar muitas das emendas. Infelizmente, não há como
admitirmos essas 20 emendas.

Dentro desse contexto, quero apenas ressaltar que a emenda relatada aqui já estava sendo
considerada inadmitida, do Relatório Setorial 7, do Senador Adelmir Santana. Foi considerada admitida uma das
emendas que constam do nosso relatório e que já foi votada. Peço aos Srs. Parlamentares que não a
considerem.

É o relatório do nosso Comitê, que apresentamos à Comissão, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
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V.Exa. quer fazer uso da palavra?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Não, não. Falarei depois desta votação. Quero apenas

pedir socorro à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Como coordenador da bancada de Minas Gerais, com

relações com o Governo do Estado, quero fazer um apelo a V.Exa.
Nós apresentamos uma emenda destinada à ampliação da atuação da Universidade Estadual de Minas

Gerais. A assessoria técnica da Casa, recorrendo à Resolução nº 1, insiste em que a emenda tem de dar
destinação a apenas um campus. A universidade é uma só. Os campi são vários. Quem vai decidir para qual
campus os recursos devem ser destinados é o reitor. Portanto, acredito que haja nisso um preciosismo.

Peço apoio aos colegas, porque esse tema será trazido ao plenário. Há um preciosismo da área
técnica, um rigor que, inclusive, compromete de forma muito clara os objetivos que temos de fazer com que a
Universidade Estadual possa ampliar sua atividade em Minas Gerais.

Por isso, faço um apelo aos nobres colegas e a V.Exa., que é o árbitro principal, no sentido de nos
ajudar a resolver esse impasse com a área técnica.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o coordenador...
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Eu quero apenas dizer ao ilustre Deputado de Minas Gerais

que essa emenda foi admitida...
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Estou sendo informado disso agora.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - ...atendendo exatamente os justos reclamos da bancada

mineira.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Minas e o Brasil agradecem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o relatório na representação do Senado Federal.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu quero cancelar as reuniões convocadas para hoje às 20 horas e a reunião ordinária convocada para

amanhã às 14 horas e 30 minutos. Antes, convoco a continuação desta reunião extraordinária para o dia 8 de
dezembro, quarta-feira, às 14 horas, neste plenário.

Na verdade, estou pedindo a suspensão, mas quero invocar o mesmo acordo: votarmos tão-somente
aquilo que fora acordado previamente. Gostaria da aquiescência de todos, principalmente dos Líderes que
representam a Oposição.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estou propondo a suspensão, não o encerramento

desta sessão, e a continuidade dela com quorum, porque isso é fundamental, mas com o compromisso de que
só votaremos o que foi acordado com V.Exas.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Na verdade, acho que não haverá nenhuma dificuldade de
amanhã termos quorum. Quarta-feira é um dia em que certamente esta Casa estará com sua quantidade
máxima de Parlamentares. Mas, dentro do ambiente de convergência e de compreensão que temos, nós, do
PSDB — está aqui o Democratas —, vamos concordar com o apelo de V.Exa. Apenas propomos que, em vez de
14 horas, nós reiniciemos a reunião às 15 horas, porque temos uma reunião marcada com V.Exa., na
Presidência, às 14 horas. Então, peço que esse prazo seja estendido para as 15 horas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu estou reformulando o horário para 15 horas, de
comum acordo.

O Deputado Luiz Carreira tem a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Ratifico a posição do PSDB. Nós também não temos nenhuma

objeção com relação à suspensão da sessão e à retomada dos trabalhos amanhã, dentro da pauta que foi
acordada, às 15 horas, como V.Exa. está anunciando. Portanto, registro a nossa aquiescência.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente. Não há problema com relação a isso. Às 15
horas dá tempo de darmos resposta e continuar o processo de negociação. Só quero saber quantos Relatores já
entregaram seus relatórios hoje.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Nós temos três relatórios em condições de serem votados
regimentalmente amanhã, Deputado Gilmar Machado.

Na verdade, hoje já teríamos condições de votar. O primeiro Relator que entregou foi o Senador Gilvam
(Justiça e Defesa). Temos da Saúde, do Trabalho e Previdência e também do Planejamento. Na verdade, temos
quatro relatórios setoriais em condições de serem votados amanhã, se houver acordo.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Presidente Moka...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço ao Deputado Carreira e ao Deputado

Rogério Marinho, aqui presentes, que, até em homenagem ao Senador Gilvam, que apresentou o primeiro
relatório, permitam que S.Exa. pelo menos faça a leitura dele, com o compromisso da não votação.

O Senador está presente até agora, apresentou seu relatório a tempo. É mais do que uma homenagem.
É um reconhecimento ao trabalho dele. Se for possível, a leitura deve ser feita hoje, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero ratificar... V.Exas. concordam que pelo

menos...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Certamente, Presidente. Inclusive em homenagem ao

grande Embaixador (ininteligível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Acho que é uma grande homenagem que se presta ao Senador

Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador, nós temos um acordo para a leitura do

relatório. V.Exa. está disposto a fazer só a leitura?
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sem dúvida. Até as 22 horas nós concluímos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pauta nº 23. Relatório Setorial da Área Temática VII,

Justiça e Defesa. O Relator Setorial é o ilustre Senador Gilvam Borges, do PMDB do Amapá.
O Relator Setorial fará a apresentação do relatório e da errata. O prazo de destaques foi iniciado e será

finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. S.Exa. está com a palavra.

O SR. SENADOR GILVAM BORGES - O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos
do disposto no art. 84, XXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 35 (...) submeteu à apreciação do
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 59, de 2010 - CN, que estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2011.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO), coube a esta Relatoria a missão de apreciar a proposta orçamentária da Área Temática VII - Justiça e
Defesa, que abrange os Órgãos 30000 - Ministério da Justiça e 52000 - Ministério da Defesa, conforme consta
do Anexo II do Parecer Preliminar aprovado pela CMO, e propor relatório setorial incorporando as emendas à
despesa apresentadas às programações dos referidos órgãos.

Análise da proposta setorial e da execução orçamentária recente.
Informações Gerais
A Proposta Orçamentária para 2011 consigna dotação total de R$73.456,4 milhões para os Órgãos da

Área Temática VII. Desse total, cabem ao Ministério da Justiça R$11.017,1 milhões e ao Ministério da Defesa,
R$62.439,3 milhões. Verifica-se um acréscimo nominal de cerca de 6,2% em relação à Proposta para 2010, que
atingiu R$69.190,8 milhões.

No âmbito do Ministério da Justiça, a dotação distribui-se entre as Esferas Fiscal e da Seguridade
Social, não havendo programação no âmbito do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais. Já na
Defesa, o PLOA 2011 conta com R$2.208,4 milhões para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
— INFRAERO e R$0,6 milhão para a Empresa Gerencial de Projetos Navais — EMGEPRON. Deduzindo-se
esses valores da dotação total do Ministério da Defesa, alcança-se o montante de R$71.247,5 milhões para as
Esferas Fiscal e da Seguridade Social no PLOA 2011.

Emendas apresentadas
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No âmbito da Área Temática VII, foram apresentadas 524 emendas de apropriação (no valor total de
R$9.395,3 milhões) e 3 emendas de remanejamento (R$187,0 milhões), totalizando R$9.582,3 milhões. Por
modalidade, foram 41 emendas coletivas e 486 individuais. Importa salientar que o número de emendas
apresentadas este ano supera em cerca de 15% o total de pleitos do ano anterior, o que demonstra a crescente
importância conferida pelos Congressistas às ações governamentais dos Ministérios da Justiça e da Defesa.

Durante a tramitação do PLOA, recebemos mais uma emenda individual, que havia sido inicialmente
classificada em outra Área Temática. Por conseguinte, analisamos um total de 487 emendas individuais e 41
coletivas.

Registre-se que esta Relatoria não apresentou emenda de Relator.
Cientes da relevância das políticas públicas desenvolvidas pelos Ministérios da Justiça e da Defesa,

empreendemos esforços para aperfeiçoar a programação orçamentária desses Órgãos, a partir das proposições
apresentadas pelo conjunto de Senadores e Deputados Federais.

Convém salientar que procuramos conferir um tratamento justo e igualitário aos Órgãos componentes
da Área Temática, considerando que tanto o Ministério da Justiça como o Ministério da Defesa desempenham
atribuições fundamentais para o desenvolvimento nacional.

Emendas Individuais
As emendas individuais apresentadas foram integralmente aprovadas, atendidas por meio de repasses

efetuados pela Relatoria-Geral, considerado o limite fixado pelo item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar.
Não tivemos casos de emendas individuais com proposta pela inadmissão. Algumas emendas exigiram

adequação de modo a se tornarem admissíveis. Na quase totalidade dessas situações, os próprios autores das
emendas, ao serem instados a tal, solicitaram os ajustes devidos, saneando as impropriedades constatadas.

Emendas coletivas
Os Itens 30.1 e 30.2 da Parte Especial do Parecer Preliminar permitem que as Relatorias Setoriais

cancelem despesas constantes do projeto de lei destinadas a investimentos (GND 4) e a inversões financeiras
(GND 5), até o limite de 30% do total programado.

Esta Relatoria não realizou cancelamentos lineares, ciente do prejuízo que iria advir dessa medida para
a gestão dos órgãos envolvidos. Limitamos os cortes a poucos casos que permitiam a localização dos gastos, no
âmbito do mesmo programa e unidade orçamentária, com o objetivo de aumentar o atendimento de emendas de
bancada estadual e de comissões permanentes. Assim, não há prejuízo para as dotações globais de cada
programa envolvido e se prestigia a iniciativa das bancadas estaduais que buscam carrear recursos para sua
Unidade da Federação.

Não obstante isso fosse possível considerando o critério acima descrito, não implementamos
cancelamentos em ações relacionadas ao reaparelhamento das instituições de Segurança Pública. Assim
agimos por entender que essa área de governo deve ser protegida de qualquer medida que implique redução,
mesmo que pontual, em suas dotações. Com isso, levando-se em conta que atendemos emendas de bancada
que direcionam recursos para o Programa Sistema Único de Segurança Pública — SUSP, houve um aporte
líquido de recursos para esse programa, como resultado da ação desta Relatoria Setorial.

Ao analisar as emendas coletivas de apropriação, foi considerado o mérito inerente a cada proposta,
bem como as orientações contidas no parecer preliminar. Buscamos garantir a todas as emendas um tratamento
equânime, considerando, também, o nível de execução orçamentária histórica verificada nos últimos exercícios
das ações associadas às emendas de apropriação.

É preciso salientar que o volume de recursos recebido por esta Relatoria Setorial seria suficiente para
garantir uma média de atendimento de apenas R$3,1 milhões por emenda coletiva apresentada. Trabalhamos
com afinco para assegurar uma majoração, mesmo que reduzida, desse montante, para praticamente todas as
emendas direcionadas à Área Temática. Certamente, não pudemos carrear o volume de recursos que o mérito
das ações emendadas mereceria, porém devemos lembrar a possibilidade de as emendas receberem novo
aporte de recursos na fase da Relatoria Geral.

A Área Temática acolheu três emendas coletivas de remanejamento. Uma delas apresentou vício no
exame de admissibilidade, ao propor acréscimo em dotação do Estado e cancelamento em dotação nacional, o
que infringe o disposto no art. 48 da Resolução n° 1, de 2006 - CN. Como a Bancada não se manifestou até o
fechamento deste relatório quanto ao possível saneamento do vício, encaminhamos proposta por sua
inadmissão.
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As outras emendas de remanejamento foram apresentadas a partir de demandas indicadas pelos
Comandos da Aeronáutica e da Marinha. Para evitar eventuais transtornos às atividades dos órgãos envolvidos,
consultamos os Comandos quanto ao melhor encaminhamento da questão e, a partir daí, decidimos atender
integralmente esses pleitos.

Indicações ao Relator-Geral
A limitação de recursos manejados pela Relatoria, bem como as restrições regimentais que disciplinam

a propositura de emendas de relator setorial impediram que alguns pleitos meritórios fossem atendidos,
mormente o das Forças Armadas. Diante do inegável mérito dessas solicitações, optamos por submeter ao
Relator Geral as indicações discriminadas no relatório setorial, a Senadora Ideli Salvatti, uma Senadora
experiente, capaz, que vem acompanhando há muito tempo o trabalho da Comissão e que não terá qualquer
dificuldade de continuar o trabalho do Senador Gim Argello. Todos esperamos chegar a um bom termo, a um
bom desfecho, para legarmos ao País um orçamento que é necessário para o próximo ano.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, eu também me associo às palavras do Deputado Rogério Marinho quanto à forma correta que o
nosso Presidente conduziu a Comissão neste momento de turbulência. Estamos encerrando um dia tenso, mas
com resultado importante para o Congresso Nacional.

Com relação ao relatório do Deputado Colbert Martins, entendemos que tomou as medidas adequadas
e somos pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, quero saudar o Deputado Colbert Martins pelo

relatório que apresenta, manifestar a nossa anuência e aproveitar, na esteira do que fizeram aqui os nossos
companheiros Deputados Rogério Marinho e Eduardo Sciarra, para fazer também uma reflexão sobre o
momento que nós estamos vivendo.

Primeiro, saudá-lo pela condução serena e convergente que tem conseguido estabelecer nesta
Comissão e que a fez superar hoje um momento de dificuldade de forma muito altaneira. Isso se deve ao
conjunto dos partidos aqui representados que tiveram maturidade, à postura do Senador Gim Argello, em quem
reconheço também o espírito de buscar não comprometer o trabalho desta Comissão, além da condução ao
ritmo ditado por V.Exa.

A nossa expectativa, e mesmo certeza, é de que a Senadora Ideli Salvatti saberá, dessa mesma forma,
conduzir seu trabalho desafiador de relatoria. Quero acrescer a isso, Sr. Presidente, o fato de que hoje
recebemos o Ministro Paulo Bernardo. No meio dessa crise, isso até passou de forma muito rápida; ele foi
enfático na reunião. Todos os que lá estávamos devemos reiterar isso e, até de forma pública, podemos dar o
testemunho do que foi o seu pronunciamento no que se refere à qualidade do trabalho da Comissão e ao
respeito por aquilo que produzimos.

E quero aproveitar para saudar o Deputado Bruno Araújo, que, como nosso Relator da receita, fez um
bom trabalho. Inclusive, hoje sentimos isso reafirmado no diálogo que tivemos. Mas, objetivamente, o Ministro
Paulo Bernardo nos trouxe a notícia de que o Governo fez uma revisão séria, profunda, diante de um cenário
anteriormente apresentado na proposta orçamentária que veio do Governo, de 632 bilhões de arrecadação, e
que o reestimou, reavaliou e apresentou agora o número de 619 bilhões.

Questionei, e vários indagaram, mas isso não significa nenhuma reavaliação macroeconômica. Então, o
Governo continua com o cenário previsto de 5% de crescimento para o próximo ano, porém, reavalia o
desempenho da receita propriamente, particularmente de 2 tributos, que são a CSLL e o Imposto de Renda, que
não têm se comportado de acordo com o previsto.

Então, isso vai impor a todos nós um cuidado adicional. Hoje, estamos iniciando a votação dos
relatórios setoriais, e, depois, sabemos que vai necessitar um ajuste, que é a reestimativa de receita que vamos
fazer.

Paralelo a isso, Sr. Presidente, e quero ser muito claro, surpreende-me muito o fato de que aquilo que
tínhamos acordado no que se refere ao respeito ao cumprimento das emendas parlamentares não temos
conseguido fazer a contento. E acho que aí não há outra responsabilidade a não ser do Executivo, porque o
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Legislativo não tem qualquer responsabilidade nisso. O Legislativo tem cumprido o prazo de forma correta e tem
feito as avaliações de forma sensata. Portanto, nós temos cumprido todo o nosso dever constitucional e bem
estabelecido. Todavia, essa ausência de uma resposta efetiva do Executivo pode estar colocando em risco a
dinâmica que nós conseguimos estabelecer aqui até este instante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero agradecer ao Deputado Rogério Marinho a

manifestação, como também aos Deputados Eduardo Sciarra e Arnaldo Jardim. Quero dizer que, na verdade, a
condução foi sempre coletiva. Eu me reuni com V.Exas. e tomamos uma decisão em conjunto.

Aproveito a oportunidade para agradecer a postura do Senador Gim Argello, que soube compreender o
momento e teve o desprendimento de enviar aqui o seu ofício colocando claramente que, ao respeitar a
Comissão, ele se afasta da relatoria exatamente para que essa relatoria possa continuar agora na condução da
Senadora Ideli Salvatti, Apelo para a Comissão no sentido de que nos ajude a manter os prazos, a votar e a
dotar o País, no dia 22 de dezembro, de um orçamento equilibrado, socialmente justo, que eu tenho certeza nós
haveremos de conseguir. E quero contar com a colaboração de V.Exas.

Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão do relatório do Deputado Colbert Martins.
Em votação o relatório e a errata.
Não foi apresentado nenhum destaque.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados o relatório e a errata.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório e a errata permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, quero fazer

um agradecimento à Comissão. Primeiro a V.Exa., Deputado Moka, pela confiança na indicação para essa
relatoria, ao Ricardo Volpi, que faz parte da competente assessoria que tem esta Comissão. Deputado Rogério
Marinho, faço um agradecimento especial a V.Exa. e à Oposição, aos Deputados Jardim e Carreira.

Ressalto que muito que nós temos nesse relatório aqui não é apenas de interesse do Governo. Houve
uma grande negociação com a Oposição da qual participou também o Deputado Gilmar Machado. Esse termo
de obras de grande vulto não é nosso, é uma parte importante para se entender que não se trata de um relatório
de Governo. Trata-se de um relatório da Comissão, do Congresso Nacional, no qual a Oposição tem
participação importante.

E, para concluir, quero dizer que, 3 semanas atrás, eu estive na cidade do México no dia seguinte à
aprovação do orçamento no Congresso mexicano — primeira página de todos os jornais, matérias em todos os
programas de televisão. É um grande fato a aprovação de um orçamento. Naquele país eu vi o respeito que se
tem quando o Presidente Calderón, no dia que cheguei, visitava o Congresso para agradecer pela aprovação do
orçamento. Eu espero que nós tenhamos aqui também a importância que o Congresso merece no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradecendo mais uma vez a contribuição do

Deputado Colbert Martins, quero colocar também em votação, porque o relatório, nos termos do parágrafo único
do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela Resolução nº 3, do Congresso
Nacional, solicita autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de
Emendas com relação às emendas individuais, coletivas e de Relator.

A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada por unanimidade.
Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas, conforme o disposto no art. 25, da Resolução nº

1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional.
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Submeto à apreciação do Plenário o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas quanto à
admissibilidade de emendas coletivas e individuais apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2011.

O Coordenador do Comitê de Admissibilidade de Emendas, Deputado Luciano Castro, está com a
palavra para apresentação do relatório. O prazo para apresentação 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.

Está com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, o nosso relatório já foi distribuído a todos os

Parlamentares. Na realidade, ele apresenta a inadmissibilidade de 20 emendas. No contexto de 10.040 emendas
apresentadas, apenas 20 emendas foram inadmitidas, entre elas, emendas de bancada, emendas de Comissões
e 8 emendas individuais.

Fizemos todo esse trabalho, tanto eu quanto a Comissão, de identificar os autores das emendas, a fim
de tentar obter deles o entendimento. Conseguimos recuperar muitas das emendas. Infelizmente, não há como
admitirmos essas 20 emendas.

Dentro desse contexto, Sr. Presidente, quero apenas ressaltar que estava a emenda já relatada aqui
considerada inadmitida, do Relatório Setorial 7, do Senador Adelmir Santana. Foi considerada admitida uma das
emendas que constam do nosso relatório e que já foi votada. Peço aos Srs. Parlamentares que não a
considerem.

É o relatório do nosso Comitê que apresentamos à Comissão, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
V.Exa. quer fazer uso da palavra?
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Não, não. Depois desta votação, quero pedir o socorro da

Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Como coordenador da bancada de Minas Gerais, com

relações com o Governo do Estado, quero fazer um apelo a V.Exa. Apresentamos uma emenda destinada à
ampliação da atuação da Universidade Estadual de Minas Gerais. A assessoria técnica da Casa, recorrendo à
Resolução nº 1, insiste em que a emenda tenha de dar destinação a apenas um campus. A universidade é uma
só. Os campi são vários. Quem vai destinar a qual campus os recursos devem ir é o reitor. Portanto, acredito
que haja um preciosismo.

Peço apoio ao Plenário, porque este tema será trazido a ele. Há um preciosismo da área técnica, um
rigor que inclusive compromete de forma muito clara os objetivos que temos de fazer com que a Universidade
Estadual possa ampliar sua atividade em Minas Gerais. Por isso, faço um apelo aos nobres colegas e à V.Exa.,
que é o árbitro principal, no sentido de nos ajudar a resolver esse impasse com a área técnica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Coordenador.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Eu quero apenas dizer ao ilustre Deputado de Minas Gerais

que essa emenda foi admitida.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Estou sendo informado agora.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Atendendo exatamente aos justos reclamos da bancada

mineira.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Minas e o Brasil agradecem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação o relatório na representação do Senado Federal.
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu quero cancelar as reuniões convocadas para hoje às 20 horas e a ordinária para amanhã às 14

Horas e 30 minutos. Antes, convoco a continuação desta reunião extraordinária para o dia 8 de dezembro,
quarta-feira, às 14h neste plenário.
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Na verdade, estou convocando, pedindo a suspensão, mas eu quero invocar o mesmo acordo de
votarmos tão somente aquilo que fora acordado previamente. Gostaria da aquiescência, principalmente dos
Líderes que representam a Oposição.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estou propondo a suspensão e não o encerramento

desta sessão, e propondo a continuidade desta sessão com o quórum, porque é fundamental, mas com o
compromisso de que só o faremos no acordo feito com V.Exas.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Na verdade, acho que não haveria nenhuma dificuldade de
amanhã termos o quorum. Quarta-feira é um dia que certamente esta Casa estará com sua quantidade máxima
de Parlamentares. Mas dentro do ambiente de convergência e de compreensão que nós temos, nós vamos, por
parte do PSDB, está aqui o Democratas, concordar com o apelo de V.Exa., apenas vamos propor a V.Exa. que,
em vez de 14h, nós reiniciemos às 15h, porque nós temos uma reunião marcada na Presidência com V.Exa. às
14h. Então, que esse prazo seja estendido para 15h.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu estou reformulando o horário para 15h, de
comum acordo.

O Deputado Luiz Carreira tem a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Somente ratifico também a posição do PSDB. Nós também não

temos nenhuma objeção com relação à suspensão da sessão e à retomada amanhã dos trabalhos dentro da
pauta que foi acordada às 15h, como V.Exa. está anunciando.

Portanto, manifesto também nossa aquiescência.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente. Não há problema com relação a isso. Às 15h

dá tempo de darmos resposta e continuar o processo de negociação, mas eu só quero saber quantos relatores
já entregaram seus relatórios hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nós temos três relatórios em condições de serem
votados regimentalmente amanhã, Deputado Gilmar Machado.

Na verdade, hoje já teríamos condições de votar. O primeiro relator que entregou foi o Senador Gilvam
(Justiça e Defesa). Temos da Saúde, Trabalho e Previdência e também do Planejamento.

Então, na verdade, temos quatro setoriais em condições de serem votados amanhã, em havendo
acordo.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Presidente Moka...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Colbert.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, eu pediria ao Deputado Carreira e ao

Deputado Rogério Marinho, aqui presentes, que, em homenagem ao Senador Gilvam, que apresentou o primeiro
relatório, ele pudesse pelo menos fazer a leitura, com o compromisso da não votação.

O Senador está presente até agora e apresentou seu relatório a tempo. É mais do que uma
homenagem, é um reconhecimento pelo seu trabalho. Se for possível, nós faríamos a leitura hoje, Sr.
Presidente.

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Tem o nosso acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero ratificar. V.Exas. concordam?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Certamente, Presidente, inclusive em homenagem ao

grande Embaixador (ininteligível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Acho que é uma grande homenagem que se presta ao Senador

Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador, nós temos um acordo para a leitura do

relatório. V.Exa. está disposto a fazer só a leitura?
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sem dúvida. Até 11h da noite concluímos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pauta nº 23. Relatório setorial da Área Temática nº

VII, Justiça e Defesa. O Relator Setorial é o ilustre Senador Gilvam Borges, do PMDB do Amapá.
O Relator Setorial está com a palavra para apresentação do relatório e da errata. O prazo de destaques

foi iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento
Interno da Comissão Mista do Orçamento. S.Exa. está com a palavra.

O SR. SENADOR GILVAM BORGES - “O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos
do disposto no art. 84, XXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 35 (...) submeteu à apreciação do
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Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 59, de 2010 - CN, que “estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 2011.”

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
coube a esta Relatoria a missão de apreciar a proposta orçamentária da Área Temática VII - Justiça e Defesa,
que abrange os Órgãos 30.000 - Ministério da Justiça - e 52.000 - Ministério da Defesa, conforme consta do
Anexo II do Parecer Preliminar aprovado pela CMO, e propor relatório setorial incorporando as emendas à
despesa apresentadas às programações dos referidos Órgãos.

Análise da proposta setorial e da execução orçamentária recente.
Informações Gerais
A Proposta Orçamentária para 2011 consigna dotação total de R$ 73.456,4 milhões para os Órgãos da

Área Temática VII. Desse total, cabem ao Ministério da Justiça R$ 11.017,1 milhões e ao Ministério da Defesa
R$ 62.439,3 milhões. Verifica-se um acréscimo nominal de cerca de 6,2% em relação à Proposta para 2010, que
atingiu R$ 69.190,8 milhões.

No âmbito do Ministério da Justiça, a dotação distribui-se entre as Esferas Fiscal e da Seguridade
Social, não havendo programação no âmbito do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais. Já na
Defesa, o PLOA 2011 conta com R$ 2.208,4 milhões para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária –
INFRAERO – e R$ 0,6 milhão para a Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON. Deduzindo-se
esses valores da dotação total do Ministério da Defesa, alcança-se o montante de R$ 71.247,5 milhões para as
Esferas Fiscal e da Seguridade Social no PLOA 2011.

Emendas apresentadas.
No âmbito da Área Temática VII, foram apresentadas 524 emendas de apropriação (no valor total de R$

9.395,3 milhões) e 3 emendas de remanejamento (R$ 187,0 milhões), totalizando R$ 9.582,3 milhões. Por
modalidade, foram 41 emendas coletivas e 486 individuais. Importa salientar que o número de emendas
apresentadas este ano supera em cerca de 15% o total de pleitos do ano anterior, o que demonstra a crescente
importância conferida pelos congressistas às ações governamentais dos Ministérios da Justiça e da Defesa.

Durante a tramitação do PLOA, recebemos mais uma emenda individual, que havia sido inicialmente
classificada em outra Área Temática. No total, por conseguinte, analisamos um total de 487 emendas individuais
e 41 coletivas.

Registre-se que esta Relatoria não apresentou emenda de Relator.
Cientes da relevância das políticas públicas desenvolvidas pelos Ministérios da Justiça e da Defesa,

empreendemos esforços para aperfeiçoar a programação orçamentária desses Órgãos, a partir das proposições
apresentadas pelo conjunto de senadores e deputados federais.

Convém salientar que procuramos conferir um tratamento justo e igualitário aos Órgãos componentes
da Área Temática, considerando que tanto o Ministério da Justiça como o Ministério da Defesa desempenham
atribuições fundamentais para o desenvolvimento nacional.

Emendas Individuais
As emendas individuais apresentadas foram integralmente aprovadas, atendidas por meio de repasses

efetuados pela Relatoria-Geral, considerado o limite fixado pelo item 9” da Parte Especial do parecer preliminar.
Não tivemos casos de emendas individuais com propostas pela inadmissão. Algumas emendas

exigiram adequação de modo a se tornarem admissíveis. Na quase totalidade dessas situações, os próprios
autores das emendas, ao serem instados a tal,” solicitaram ajuste devido ao saneamento às improbidades
constatadas.

As emendas coletivas, os itens 30.1 e 30.2 da parte especial do parecer preliminar permitem que as
relatorias setoriais cancelem despesas constantes do projeto de lei destinados a investimentos — GND-4 e as
inversões financeiras — GND-5, até o limite de 30% do total programado.

Esta relatoria não realizou cancelamentos lineares. Ciente do prejuízo que iria advir dessa medida, para
gestão dos órgãos envolvidos, limitamos os cortes em poucos casos que permitiam a localização dos gastos no
âmbito do mesmo programa e unidade orçamentária, com o objetivo de aumentar o atendimento de emendas de
bancada estadual e de comissões permanentes, assim não há prejuízo para as dotações globais de cada
programa envolvido e se prestigia a iniciativa das bancadas estaduais que buscam carrear recursos para a sua
unidade da federação.

Não obstante isso fosse possível, considerando o critério acima descrito, não implementamos
cancelamentos em ações relacionadas ao reaparelhamento das instituições de segurança pública.
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Assim agimos por entender que essa área do Governo deve ser protegida de qualquer medida que
implique redução mesmo que pontual em suas dotações. Com isso, levando-se em conta que atendemos
emendas de bancada que direcionam recursos para o Programa Sistema Único de Segurança Pública —SUSP.
Houve um aporte líquido de recursos para esse programa como resultado da ação dessa relatoria setorial.

Ao analisar as emendas coletivas de apropriação, foi considerado o mérito inerente a cada proposta,
bem como as orientações contidas no parecer preliminar. Buscamos garantir a todas as emendas um tratamento
equânime, considerando, também, o nível de execução orçamentária histórica verificada nos últimos exercícios
das ações associadas às emendas de apropriação.

É preciso salientar que o volume de recursos recebido por esta relatoria setorial seria suficiente para
garantir uma média de atendimento de apenas R$ 3,1 milhões por emenda coletiva apresentada. Trabalhamos
com afinco para assegurar uma majoração, mesmo que reduzida, desse montante, para praticamente todas as
emendas direcionadas à área temática. Certamente, não pudemos carrear o volume de recursos que o mérito
das ações emendadas mereceria, porém devemos lembrar a possibilidade de as emendas receberem novo
aporte de recursos na fase da Relatoria Gera!.

A área temática acolheu três emendas coletivas de remanejamento, uma delas apresentou vício no
exame de admissibilidade ao propor acréscimo em dotação do Estado e cancelamento em dotação nacional, o
que infringe o disposto no art. 48 da Resolução n° 1, de 2006 — CN. Como a bancada não se manifestou até o
fechamento deste relatório quanto ao possível saneamento do vício, encaminhamos proposta por sua
inadmissão.

As outras emendas de remanejamento foram apresentadas a partir de demandas indicadas pelos
comandos da Aeronáutica e da Marinha. Para evitar eventuais transtornos às atividades dos órgãos envolvidos,
consultamos os comandos quanto ao melhor encaminhamento da questão e, a partir daí, decidimos atender
integralmente esses pleitos

Indicação à Relatoria Geral. A limitação de recursos manejados pela Relatoria, bem como a restrições
regimentais que disciplinam a propositura de emendas de relatoria setorial, impediram que alguns pleitos
meritórios fossem atendidos, mormente o das Forças Armadas.

Diante do inegável mérito dessas solicitações, optamos por submeter ao Relator-Geral as indicações
discriminadas no relatório setorial.

Vale ressaltar que os itens 17.1.12 e 17.1.19 do parecer preliminar já permitem apresentação de
emenda de Relator-Geral para:

a) manutenção das atividades mínimas que garantam o cumprimento da missão
constitucional e das atividades da Marinha do Brasil, até o valor global de 270
milhões; e

b) reforço de dotações, no âmbito do Comando do Exército, a fim de possibilitar
a incorporação normal de 70 mil recrutas, tendo em vista atender ao
cumprimento da missão constitucional, o apoio a ações subsidiárias em prol
da sociedade e uma maior capacitação dos jovens.

A fim de assegurar, tanto quanto possível, o tratamento equânime tradicionalmente reservado às três
Forças Armadas, ressaltamos a necessidade de a Relatoria-Geral envidar todos os esforços para atender
prioritariamente, na medida do possível, às demandas da Força Aérea. Isso porque o parecer preliminar da CMO
não contempla autorização para apresentação de emenda de Relator-Geral que beneficie o Comando da
Aeronáutica, ao contrário das demais Forças.

Nesse sentido, apontamos as seguintes emendas de Comissão para serem reforçadas na continuidade
do processo orçamentário: nº 50200002, para a Programação Modernização e Revitalização de Aeronaves -
Nacional, unidade Orçamentária 52111 - Comando da Aeronáutica; nº 50150001, para a Programação Pesquisa
e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Tecnológico Aeroespacial - Nacional , Unidade
Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico.

Particularmente, o acréscimo do atendimento da Emenda n° 50200002 afigura-se essencial ao
cumprimento satisfatório das atribuições institucionais da Força Aérea. A existência de dotação suficiente na
Programação Modernização e Revitalização de Aeronaves permite a manutenção e a adequação tecnológica e
operacional das aeronaves da Força Aérea Brasileira, mediante a recuperação de sua capacidade original e a
instalação de equipamentos atualizados e tecnologicamente compatíveis com o padrão atualmente aceito.
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A Emenda possui inegável mérito e merece reforço de dotação, daí porque indicamos, enfaticamente,
sua suplementação à Relatoria-Geral.

Voto.
Diante das considerações apresentadas, esta Relatoria se posiciona pela aprovação do Projeto de Lei

n° 59, de 2010-CN, na parte referente aos Órgãos afetos à Area Temática VII - Justiça e Defesa, com as
alterações oriundas das emendas aprovadas, conforme discriminado nos respectivos anexos.

Além disso, indicamos para votação em separado, nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução n° 1,
de 2006-CN, as seguintes programações relativas a obras com indícios de irregularidades graves, todas
pertencentes ao Orçamento de Investimento da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária —
INFRAERO:

- 26.781.0631.1J95.0032 - construção de terminal de passageiros, de torre de
controle e de sistema de pista do Aeroporto de Vitória, no Estado do Espírito
Santo;

- 26.781.0631.1F52.0052 - construção do terminal de passageiros, de
sistemas de pistas e pátios, de estacionamento de veículos e de sistema
viário no aeroporto de Goiânia;

- 26.781 .0631.1J99.0035 - adequação e ampliação do sistema de pistas e de
pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Estado de São Paulo.

Opinamos favoravelmente, Sr. Presidente, à manutenção das respectivas dotações no Projeto de Lei n°
59, de 2010-CN, ficando a execução física, orçamentária e financeira dos respectivos contratos condicionada à
adoção de medidas saneadoras, nos termos do disposto no art. 94 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2011.”

Para finalizar, Sras. e Srs. Deputados, com a permissão do nosso Presidente, lemos uma errata ao
Relatório Setorial da Área Temática VII, Proposta Orçamentária para 2011, onde se lê:

“Nº 50150001 - para a Programação Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Aeroespacial no Centro Tecnológico Aeroespacial - Nacional,
Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico, valor solicitado de 10
milhões de reais.”

Leia-se:
“Nº 50150001 - para a Programação Pesquisa e Desenvolvimento

Tecnológico Aeroespacial no Centro Tecnológico Aeroespacial - Nacional,
Unidade Orçamentária 52911 - Fundo Aeronáutico, valor solicitado de 100
milhões de reais.”

Retificação do valor solicitado da Emenda de Comissão nº 50150001.
Sala das Comissões, em 7 de dezembro de 2010.
Senador Gilvam Borges - Relator.”
Com essa errata já lida, Sr. Presidente, fizemos uma parte importante do nosso relatório.
Aguardo a orientação de V.Exa. para amanhã estarmos a postos e podermos acatar as necessidades

das bancadas e atender aos nobres Deputados e Senadores, com suas representações dos Estados da
Federação brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
Peço permissão para tomar um gole de água, encerrando este longo relatório. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradecendo ao Senador Gilvam Borges, eu quero

informar que os destaques continuam em aberto, porque só há acordo para a leitura. Ou seja, amanhã, quando
da reabertura ou da continuidade desta reunião, colocaremos em discussão o relatório do Senador Gilvam
Borges.

Suspendo a presente sessão, antes, porém, convocando a continuação desta reunião extraordinária
para o dia 8 de dezembro, quarta-feira, às 15h. Estão, portanto, canceladas as reuniões convocadas para hoje,
às 20h,e amanhã, às 14h30.

Declaro suspensa a presente reunião.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

23

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalho.
Pauta de nº 23. Relatório Setorial da Área Temática VII, Justiça e Defesa. Relator-Setorial: Senador

Gilvam Borges.
O Relator-Setorial apresentou o relatório e a errata, e o prazo para a apresentação de destaques foi

iniciado ontem, dia 7 de dezembro. O prazo de destaque será finalizado ao término da discussão, conforme
estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.

O relatório e a errata estão em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, está encerrada a discussão.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
Foram apresentados, parece-me, 17 destaques.
O Comitê de Admissibilidade de Emendas, o CAE, já se manifestou quanto à admissibilidade das

emendas apresentadas, conforme relatório aprovado na 10ª reunião extraordinária, realizada em 7 de dezembro
de 2010.

O Relatório Setorial da Área Temática VII, Justiça e Defesa, com as alterações decorrentes da errata,
está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e as obras com
indícios de irregularidades graves.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela

Resolução nº 3, de 2008, do Congresso Nacional, anuncio a votação das obras com indícios de irregularidades
graves, ressalvados os destaques da representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas. (Pausa prolongada.)
Foram apresentados 17 destaques.
Destaque nº 1, Emenda nº 5012004. O autor é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da

Câmara dos Deputados. O autor é o Presidente, Deputado Eliseu Padilha.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, é o destaque da Comissão de Constituição e

Justiça?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Isso.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Como eu sou o Vice-Presidente, posso representar os

interesses da Comissão em nome do Presidente, na ausência de S.Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, só com autorização do Presidente.
O destaque é do...
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Do Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É do Deputado Eliseu Padilha.
Com a palavra o Relator, Senador Gilvam Borges.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Como a apresentação de destaques e a disponibilidade de

recursos são regulamentados pelo Regulamento Interno, esta Comissão não tem alternativa a não ser rejeitar os
17 destaques apresentados, devido à não existência de recursos. Mas vamos remediar a situação fazendo uma
recomendação à Relatora-Geral para o atendimento de todos os destaques.

Esta Comissão irá intervir junto à Relatora. Também pedimos auxílio às bancadas dos Srs. Deputados e
Senadores que apresentaram destaques, pois acreditamos que, quando se proceder aos entendimentos
políticos, teremos possibilidade de fazer algum atendimento.
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Devido ao Regulamento Interno, estamos impossibilitados de acatar os destaques, então eu os rejeito.
Mas faço uma recomendação por escrito, dentro do meu relatório, à Relatora-Geral, Senadora Ideli Salvatti,
assumindo o compromisso de intervir diretamente para que possamos atender aos destaques que foram
apresentados e dentro do que o Ministério do Planejamento puder disponibilizar em termos de receita.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador Gilvam Borges, a Presidência entende que

V.Exa. está rejeitando em bloco todos os destaques.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, V.Exa. apresenta a possibilidade de

atendimento quando da votação do relatório geral, num apelo que fará. Esta Presidência o ajudará nisso.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Essa será uma recomendação, Sr. Presidente, feita pela

Comissão.
Assumimos a responsabilidade de trabalhar o atendimento dos destaques propostos pelos Srs.

Parlamentares a esta Comissão, e acreditamos que poderemos obter êxito.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Srs. Parlamentares, o art. 138, § 2º, da Resolução

nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, estabelece:
“Art.138..........................................
§ 2º Não será aceita solicitação para votação em separado de

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

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

A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator-Setorial 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 que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Nós acabamos, então, de obter autorização para que os destaques sejam votados em bloco.
Conforme o voto do Senador, os destaques foram rejeitados, evidentemente com o compromisso já

feito.
Destaques com voto do Relator-Setorial pela rejeição.
Em votação em globo os destaques com voto do Relator-Setorial pela rejeição na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Como os destaques foram rejeitados na Câmara, não vão à votação no Senado Federal.
Eu quero agradecer ao Senador Gilvam Borges a contribuição e o trabalho. Quero dizer que,

evidentemente, esses destaques já anunciados por S.Exa. haverão de encontrar acolhida quando da votação do
relatório geral.

Muito obrigado, Senador Gilvam Borges.(Pausa prolongada.)
Estou aguardando o Senador Flexa Ribeiro, Relator-Setorial da Saúde, pois há a informação de que

S.Exa. está a caminho do plenário da Comissão.
Na verdade, estou procurando proceder à votação de acordo com a ordem de entrega dos relatórios à

Comissão pelos Relatores-Setoriais. (Pausa prolongada.)
O Senador Flexa Ribeiro ainda não se encontra no plenário.
Nós temos aqui a presença do Deputado Lázaro Botelho, o próximo Relator-Setorial. Consulto o

Plenário para saber se posso fazer inversão de pauta. (Pausa.)
Sobre a mesa Relatório Setorial da Área Temática X, Trabalho, Previdência, Assistência Social. O

Relator-Setorial é o Deputado Lázaro Botelho, que está com a palavra para apresentação do relatório e da
errata.
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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 do Orçamento.

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço permissão para
ler resumidamente o relatório:

“Considerando que o relatório da Área Temática Trabalho, Previdência e Assistência social, que trata da
análise da avaliação da programação orçamentária dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência
Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, constante do Projeto de Lei nº 59, de 2010, do
Congresso Nacional, que estima a receita e fixa as despesas da União para o exercício financeiro de 2001, já foi
divulgado e é do conhecimento geral, pedimos permissão a V.Exas. para apresentar um resumo do mesmo,
destacando os pontos mais relevantes.

Primeiro, obras com indícios de irregularidades. De início, salientamos que não foram identificadas
obras com indícios de irregularidades na programação dessa área temática nas informações encaminhadas pelo
Tribunal de Contas da União.

Aspectos relevantes. Destaco que as despesas com benefícios previdenciários no PLOA 2011
alcançam a cifra de 268 bilhões, que correspondem à elevação de 13,64% em comparação com o PLOA 2010.

Com relação ao Programa Bolsa Família para 2011, prevê-se manter o mesmo quantitativo de famílias
a serem atendidas em 2010, em torno de 12.7 milhões de famílias. A dotação prevista para o pagamento das
bolsas às famílias em 2011 é de 13,4 bilhões, superior em 343 milhões à proposta orçamentária para 2010, que
foi de 2,6%. A estimativa é de que os gastos passem de 0,29% do PIB em 2004 para 0,34% do PIB em 2011.

No tangente ao salário mínimo, o PLOA 2011 prevê um valor igual a 538 reais e 15 centavos. O
aumento previsto é de 5.52%. Cada um real acrescido ao salário mínimo eleva em 300,6 milhões as despesas
orçamentárias. No que tange às receitas, o acréscimo de um real no valor do salário mínimo provoca aumento
de 14,2 milhões. Portanto, um aumento líquido na despesa de 286,4 milhões.

Emendas apresentadas. Foram apresentadas 479 emendas de apropriação ao setor, sendo 471
individuais, 3 de bancada e 5 de Comissão. Posteriormente, duas emendas individuais de apropriação
apresentadas ao Setor II — Saúde foram transferidas para o nosso setor. Não foram apresentadas emendas de
remanejamento. Assim, foram totalizadas 481 emendas de apropriação. A maior parte das emendas beneficia o
Fundo Nacional de Assistência Social.

Empreendemos grande esforço no sentido de entrar em contato com os autores de emendas que
evidenciaram incorreções, para que, por intermédio de expediente formal dirigido à presidência da CMO, fossem
solicitadas alterações dessas emendas para elidir os vícios nelas contidos. Em outros casos, efetivamente
adequações de ordem técnica para viabilizar o correto atendimento e posterior execução das proposições dos
Parlamentares. Entre os ajustes efetuados destacam-se correção de subtítulos — GND, Modalidade de
Aplicação, Esfera e Funcional. Ao final, todas as emendas foram admitidas.

Atendimento às emendas. As emendas individuais foram atendidas integralmente, segundo os valores
solicitados. Os recursos necessários derivaram da reserva da contingência e da reestimativa de receita no
montante de 243,4 milhões.

No que tange às emendas coletivas, foi possível atender apenas 2,41% do montante solicitado com
recursos transferidos do Relator-Geral.

 Assim, do total de 1,04 bilhão solicitados, foram concedidos apenas 25,1 milhões.
Dado os parcos recursos, atendemos igualmente todas as emendas coletivas.
 Não foram efetuados cortes nas programações de investimento do setor por parte desta Relatoria,

tendo em vista a pouca expressividade da participação de investimentos na programação do setor, que
representa apenas 6,5% de suas despesas discricionárias — RP 2. O corte poderia prejudicar o planejamento de
investimento das áreas. Além disso, grande parte são investimentos financiados com fontes vinculadas, o que
dificulta a apropriação nas emendas apresentadas.

Indicações à Relatoria Geral.
Solicitamos especial atenção da Relatoria Geral para carrear novos recursos às emendas coletivas

apresentadas a essa área temática.
Pedimos ainda ao Relator-Geral que proceda ao remanejamento de recurso solicitado por autores de

emendas individuais.
Esta Relatoria não pôde fazê-lo devido ao fato de envolver áreas que não são de nossa competência.
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As solicitações de remanejamento são dos seguintes Parlamentares: do Deputado Felipe Maia,
transferindo 100 mil reais da Emenda 24480021, apresentada no Setor II, Saúde; para a Emenda 24480016,
apresentada nesse setor, e outra da Deputada Maria do Rosário, que transfere 350 mil reais da Emenda
19830002, apresentada no Setor IV, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte, para a Emenda
19830013, apresentada nesse setor.

Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 59, de 2010, do Congresso Nacional,

relativamente à programação da Área Temática Trabalho, Previdência e Assistência Social, nos termos
apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes das emendas apresentadas e aprovadas.”

Vou ler, Sr. Presidente, só as erratas:
“Emenda 71020009.
Autor: bancada do Acre.
Onde se lê pela aprovação, leia-se pela aprovação parcial.
Emenda 50220003
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Onde se lê pela aprovação, leia-se pela aprovação parcial.”
Era o que continha o meu relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório do Deputado Lázaro

Botelho.
Encerrada a discussão.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, apenas quero pedir para incluir um destaque meu para

que eu possa discutir. Antes de V.Exa. encerrar, eu pedi.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mas V.Exa. já deu entrada?
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Já. Está protocolado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Já foi entregue, Senador.
Não votei os destaques. Vou votar ainda. Apenas estou encerrando o prazo. V.Exa. já protocolou.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, eu peço a palavra para fazer um

questionamento ao nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu já encerrei o prazo de discussão.
A discussão e prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
Foram apresentados dois destaques:

“Nos termos do parágrafo único do art. 25, da Resolução nº 1, de
2006, alterado pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional,
solicito autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê de
Admissibilidade de Emendas, com relação às emendas individuais, coletivas
e de Relator.”

A autorização 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 que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O Relatório Setorial da Área Temática X, Trabalho, Previdência e Assistência Social, com as alterações

decorrentes da errata, está em votação 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.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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Nós temos então dois destaques. Vamos passar agora à votação dos dois destaques. São só dois. Eu
vou votar de per si.

Destaque nº 1, Emenda nº 71180012. O autor é o Deputado Pedro Eugênio, Coordenador da bancada
de Pernambuco. O Deputado Pedro Eugênio não se encontra presente.

O segundo destaque é da bancada do Acre. Emenda nº 71020009.
O autor do destaque é o Senador Tião Viana, Coordenador da bancada.
 V.Exa. está com a palavra para defender o destaque, Senador.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Meu caro Presidente Waldemir Moka, Srs. Parlamentares, a minha

solicitação tem o objetivo claro de defender a implantação de programa de atividade sócioprodutiva no Estado.
Nós temos o Governo da Presidenta Dilma anunciando o compromisso de criação do Ministério da
Microeconomia. No Estado, nós temos uma programação política e administrativa para a implantação da
Secretaria de Pequenos Negócios, e essa matéria diz respeito a um levante com a comunidade de atividades
que consolidem a microeconomia no Estado.

O nobre Deputado Guimarães tem toda a sensibilidade. Eu fiz um apelo a S.Exa. para que pudesse
reconsiderar a disponibilidade, e ele disse que faria o impossível para entender a contribuição que isso tem na
distribuição de renda, no avanço do IDH e da qualidade de vida da população.

Então, o meu apelo é no sentido de que esse destaque seja considerado e aprovado pela
representação da Relatoria, no caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Relator é o Deputado Lázaro Botelho.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Desculpe, eu o confundi com o meu querido Deputado Lázaro, do

Tocantins. O do Deputado Guimarães é outro. Então, o que eu fiz foi um pedido de apoio a essa matéria,
mudando apenas o Relator.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Presidente. O outro destaque é do Deputado
Pedro Eugênio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Pedro Eugênio.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - E diz respeito ao relatório de Trabalho e Previdência.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sim.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O Deputado Pedro Eugênio neste momento está se

deslocando em cadeira de rodas por um incidente que ele teve. Ele se submeteu a cirurgia, e neste momento ele
se desloca com muita dificuldade. Queria fazer um apelo, já que acho difícil o deslocamento do Deputado. Trata-
se de uma pessoa que neste momento tem uma deficiência que eu espero que seja transitória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, não há prejuízo. O Deputado Lázaro Botelho
pode vir para defender, mas ele vai dar o parecer nos 2 destaques, e aí é que nós vamos apreciar.

Com a palavra o Relator, Deputado Lázaro Botelho, para dar o seu parecer aos 2 destaques.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Meu prezado Tião Viana, Governador do Acre, nós

recebemos apenas 25 milhões de reais para atender todas as emendas. E, para não atender a um melhor do
que o outro, nós resolvemos dividir essas emendas em igualdade de condições, Senador. Deu 3 milhões e 135
para cada emenda. Atendemos o Acre, Pernambuco e o Piauí, além de outras emendas de Comissão. Em
igualdade de condições, ficaram só 3 milhões, porque não há de onde tirar. São 25 milhões para atender a toda
a demanda. Então, nós vamos recomendar à Relatoria Geral para ver o que ela pode fazer. Está bem,
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Desse modo, o parecer é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - O parecer é pela rejeição por falta de recursos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Da mesma forma a bancada de Pernambuco

também?
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Todas foram iguais, porque foram atendidas igualmente, no

mesmo valor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu acho que o Deputado Lázaro Botelho foi muito

claro: os recursos que S.Exa. tinha disponibilizou em igualdade de condições para todas as emendas.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, com sua permissão, porque não temos um parecer do

Relator pela aprovação, a depender de recursos remanejados pela Relatora-Geral? Isso atenderia. Sei que há
uma limitação de teto, mas nós temos uma necessidade. Do contrário, por que existiria o destaque, se não
temos nunca disponibilidade?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador, são relatórios diferentes. Mesmo que ele
quisesse, fui informado pela Sra. Myrna de que esse parecer não é possível regimentalmente.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Então não temos razão para ter destaque de ninguém. Se o teto está
sempre distribuído e se não adianta recorrer, qual a razão? V.Exa. sabe o que é isso, e eu também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador, já militei algum tempo aqui.
Há Relatores que mantêm recursos para atender os destaques, mas não é este o caso, o que até

entendo, dada a exiguidade dos recursos.
Estou saindo em defesa do Relator porque S.Exa. fez o que foi possível. Não há mais recursos. Agora,

de fato, existem Relatores que podem atender aos destaques.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Deixo, então, um apelo a V.Exa. e ao nobre Relator, que procurou ser

o mais justo possível, no sentido de que possam ajudar o pequeno Estado do Acre a contar com a sensibilidade
da Relatora-Geral na matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem 100% de nossa simpatia, Governador.
Pois não, Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, concordando com o Senador e futuro

Governador do Estado do Acre, embora o Regimento determine certas ações, estamos numa casa política.
Ontem mesmo, ao recebermos aqui o Ministro do Planejamento, ouvimos S.Exa. dizer que a receita cai.

Então, de fato, os Relatores-Setoriais tiveram menos ou mais. Eu acho até meio incoerente da parte de nosso
Regimento estabelecer que o Relator rejeita, e nós apelamos para o relatório geral. Isso é uma incoerência,
repito. Se ele também não concorda com os 25 milhões designados para ele atender à demanda do setor, tem
razão o Senador no sentido de que fica ainda mais incoerente apelarmos ao relatório geral, sendo que nosso
Relator, apesar de toda a sua boa vontade, não conseguiu absorver a demanda dos destaques.

Vejam bem, estamos numa casa política, não é uma casa regimentalista por si, ainda que tenhamos de
acatar o Regimento. Porém, quem faz o Regimento somos nós, aqui ou no plenário.

Agirmos assim desmoraliza o Relator-Setorial.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Até que mude, o Presidente é escravo de Regimento

e o cumprirá tal como está.
Com a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, vou levantar algo que talvez seja uma

preliminar que irá prevalecer nos outros relatórios setoriais, inclusive no meu, que me parece é o segundo.
Qual é o problema: nós precisamos dar uma condução ao problema e chegar a um entendimento. Os

Relatores-Setoriais não têm como atender à ampliação do volume de recursos por destaques porque não têm de
onde tirar recursos. A questão que o Senador Tião Viana levanta é absolutamente recorrente.

O que temos de fazer, Sr. Presidente? Na hora dos ajustes, a Relatora-Geral precisa se reunir com os
coordenadores de bancadas, como sempre fizemos aqui, para fazer os ajustes.

Por exemplo, analisando os relatórios setoriais, constata-se que há muita disparidade, logo os ajustes
precisam ser feitos com os coordenadores de bancada, caso contrário vamos, eu, o Deputado Lázaro Botelho e
outros, ficar numa saia justa, porque não há de onde tirar, e há que se negociar com a Relatora-Geral esse plus
para fazer os ajustes nas bancadas, respeitando os critérios dos Relatores-Setoriais para atender isso.

Isso tem de ficar como uma regra de conduta a ser adotada, para apressarmos a votação dos relatórios
setoriais.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou colocar em votação os 2 destaques, pela

rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados os destaques na Câmara, com voto contrário do Deputado Devanir Ribeiro.
Os destaques não vão à votação no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pauta nº 23.
Relatório Setorial da Área Temática II, Saúde. Relator-Setorial Senador Flexa Ribeiro, PSDB do Pará.
O Relator-Setorial 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 Comissão Mista de Orçamento.
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O Relator está com a palavra.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - “Sr, Presidente, Deputado Waldemir Moka, Srs. Parlamentares,

por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos e Orçamentos públicos e Fiscalização, coube-nos a
honrosa missão de relatar a proposta orçamentária do órgão Ministério da Saúde para o ano de 2011, aí
incluídos o programa de trabalho das unidades orçamentárias a ele vinculadas direta ou indiretamente.

I I - Análise.
II. 1 - Proposta orçamentária.
 A proposta de orçamento para 2011 reserva ao Ministério da Saúde recursos da ordem de R$74,25

bilhões, sendo que, desse total, R$68,56 bilhões destinam-se a financiar ações e serviços públicos de saúde.
Em relação à dotação autorizada para 2010, o valor proposto para 2011 acrescenta acréscimo nominal de 8,7%,
correspondente a R$5,93 bilhões. No que se refere às ações de serviço público de saúde, há um acréscimo
nominal de 12,5% em relação a 2010.

Deve-se mencionar o acréscimo de 8,8% nas dotações do Fundo Nacional de Saúde — FNS,
responsável por 87,91% dos recursos do Ministério da Saúde para 2011.

Também é de se notar que, dos R$74,25 bilhões de reais alocados no Ministério da Saúde para 2011,
cerca de 76,6%, (R$56,89 bilhões) encontram-se em Outras Despesas Correntes, grupo no qual concentram-se
os recursos transferidos pela União aos demais entes federados (Estados, Distrito Federal e Municípios) para o
custeio das ações de assistência médico-hospitalar e de atenção básica à saúde, dentre outras.

II. 2 Piso de aplicação em saúde.
Para financiar ações e serviços públicos de saúde, a proposta encaminhada pelo Poder Executivo

consigna R$68.56 bilhões, o que, à luz das normas vigentes, atende à determinação constitucional. O montante
mínimo projetado para a saúde em 2011 é da ordem de R$68,35 bilhões, o que coloca os R$68,56 bilhões da
proposta encaminhada pelo Poder Executivo em conformidade com o ditame constitucional, porquanto supera o
mínimo estabelecido.

Assim sendo, considerando que haverá, no mínimo, o aporte de R$2.352 bilhões, oriundos do
atendimento das emendas individuais, que corresponde a R$1.126 bilhões, e da Reserva de Recursos para
atendimento de emendas coletivas, de R$176.6 milhões, além dos R$1.050 bilhões para assegurados pelo item
17.1.16 do Parecer Preliminar, que sugerimos sejam alocados no MAC e no PAB, assistência à média e alta
complexidade e assistência básica à saúde, podemos concluir que o Setor Saúde, para 2011, deverá contar com
cerca de R$2.571 bilhões acima do mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

II.3 - Emendas apresentadas.
Ao Plano de Trabalho do Ministério da Saúde foram apresentadas 1.920 emendas, sendo 62 coletivas e

1.858 individuais, com pleitos da ordem de 8,79 bilhões de reais. Já fiz referência a que a disponibilidade para
emendas coletivas é de 175,6 milhões de reais. As bancadas apresentaram 49 emendas de apropriação e 6 de
remanejamento, nos termos dos arts. 38 e 39 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.

A maior demanda, por unidade orçamentária, ocorreu no Fundo Nacional de Saúde, que recebeu 1.805
emendas, seguida pela Fundação Nacional de Saúde, com 101 emendas. Examinadas a distribuição dos pleitos
pelos principais programas do setor, verifica-se que as maiores demandas, à semelhança de anos anteriores,
ocorreram em Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, com 1.286 emendas e, na atenção básica de
saúde, com 309.

II.4 Atuação da Relatoria
II.4.1 - Atendimento das emendas.
No atendimento das emendas individuais e coletivas foram mobilizados recursos da ordem de R$1,74

bilhão, dos quais R$1,302 bilhão representa acréscimos efetivos à programação do setor, por constituírem
recursos da Reserva de Contingência e Reestimativa de Receitas.

Os R$646 milhões restantes, utilizados integralmente no atendimento de emendas coletivas, advieram
de remanejamento de cerca de 20% na programação dos recursos estadualizados, de 36% na programação de
investimentos nacionalizados, e de 15% da programação como indicador de resultado primário igual a 3 (RP3),
perfazendo um total de 19% sobre o total de investimentos propostos no PLOA/ 2011, com base no subitem 30
da Parte “B” do Parecer Preliminar.

No que diz respeito às emendas individuais, todas foram integralmente aprovadas, o que implicou a
utilização de R$1.126 bilhão, originário da Reserva de Recursos. Para atender aos pleitos das bancadas e
Comissões foram utilizados R$822.5 milhões, valor esse bem aquém dos R$7.7 bilhões solicitados. Mesmo
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diante da escassez de recursos, buscamos ouvir todos que nos procuraram, sempre perseguindo o equilíbrio e a
justiça nas alocações.

Para as emendas de Comissão, prevaleceu o critério de mérito na alocação de recursos, dando-se
preferência àquelas destinadas a reforçar, no âmbito do Fundo Nacional de Saúde (FNS), as ações de saúde na
atenção básica e na atenção especializada; e, na Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), as voltadas aos
sistemas públicos de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos e de abastecimento de água.

Quanto às emendas de apropriação das bancadas estaduais, 52% foram distribuídas pelo critério de
mérito e 48%, pelo critério técnico, em que 25% dos recursos foram distribuídos proporcionalmente ao inverso
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada Unidade da Federação, 25% proporcionalmente à
população da Unidade da Federação, e 25% proporcionalmente ao número de emendas apresentadas pelas
bancadas.

II.4.2 Indicações ao Relator-Geral.
Tendo em vista a escassez de recursos para atendimento das emendas coletivas, pois as demandas

eram da ordem de R$7,7 bilhões e o atendimento foi de R$822,5 milhões, ou seja, de apenas 10,7%, tomamos a
liberdade de efetuar ao Relator-Geral os seguintes pleitos:

1) Que a alocação de recursos para ações que promovam a elevação do per capita dos recursos
transferidos ao Sistema Único de Saúde — SUS, de forma estadualizada, até o valor global de R$1.050.000.000
(1 bilhão e 50 milhões de reais), conforme o item 17.1.16 do Parecer Preliminar, seja feita no MAC (Ação 8585 -
Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade), de forma a privilegiar as
Unidades da Federação com menor per capita, mas de forma que todas tenham incremento na dotação original
do projeto de lei.

Assim, o menor per capita deverá passar para 142 reais e 74 centavos, ao passo que na proposta do
Poder Executivo o menor per capita era de 110 reais e 76 centavos. Privilegiam-se, assim, as Unidades da
Federação cuja população apresenta grande dependência do Sistema Único de Saúde, em detrimento daquelas
em que a população possui maior cobertura dos planos de saúde.

No âmbito do PAB, a distribuição proposta é linear, apenas na parte fixa (Ação 8577-Piso de Atenção
Básica Fixo), com pouca distorção entre o maior e o menor per capita.

2) Verificação da viabilidade do atendimento ao solicitado pelo Conselho Nacional de Saúde, no Ofício
nº 1058/SE/CNS/GM/MS, de 17 de novembro de 2010, para incremento de recursos no PLOA de 2011, do
Ministério da Saúde, num total de R$8,7 bilhões.

3) Verificação da viabilidade do atendimento ao solicitado pelo Conselho Nacional de Secretários de
Saúde no Ofício CONASS nº 697, de 24 de novembro de 2010, para incremento de recursos no PLOA de 2011,
do Ministério da Saúde, em R$6,39 bilhões.

4) Conforme exposto no item 5.5 deste relatório, parte dos recursos utilizados no atendimento das
emendas coletivas advieram do remanejamento na programação de investimentos originalmente constante da
proposta do setor. Foram cortes necessários para atender as demandas coletivas, em face dos escassos
recursos disponibilizados para esta área temática. Dessa forma, indicamos ao Relator-Geral a recuperação
dessas dotações.

5) Sejam feitas gestões ao Ministério da Saúde para atendimento do pleito formulado pelo Hospital do
Rim e Hipertensão (Fundação Oswaldo Ramos), por meio de Ofício nº 02/2010, de 18 de novembro de 2010, no
sentido de se alocar R$3 milhões, sendo R$2 milhões para investimentos e R$1 milhão para custeio, no âmbito
do Sistema Único de Saúde.

6) Finalmente, queremos deixar consignado que consideramos que todo o esforço despendido pelo
Congresso Nacional, ao longo dos anos, para aprimoramento da peça orçamentária, terá sido inócuo se não
houver vontade política para a aprovação da lei complementar que regulamentará a Emenda Constitucional nº
29, aprovada em 2000, ou seja, há 10 anos — emenda do Senador Tião Viana, que inclusive aqui se encontra.

Assim sendo, encerramos este relatório, conclamando nossos pares para um esforço conjunto pela
aprovação de referida emenda constitucional.

Voto do Relator.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 59, de 2010, do Congresso Nacional, no

que concerne às unidades orçamentárias do Ministério da Saúde, na forma apresentada pelo Poder Executivo,
com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.”

É o voto, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está em discussão o relatório do Senador Flexa
Ribeiro.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, vou fazer a inscrição: Deputados

Devanir Ribeiro, José Guimarães, Luiz Bittencourt, Senador Tião Viana e o Deputado Eduardo Sciarra.
Com a palavra o Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, parabenizo o Senador Flexa Ribeiro pelo

relatório setorial, embora eu não concorde com os números finais.
Como coordenador da bancada paulista, registro que nós estamos apresentando agora, porque

regimentalmente é assim que funciona. Há uma fila, e nós não conseguimos apresentar. Eu tenho da Capital
São Paulo, do Prefeito Gilberto Kassab, e do Governador Geraldo Alckmin, que é do nosso Estado, com relação
à saúde. São duas emendas com relação à saúde, contempladas muito aquém do que... V.Exas. imaginem que
São Paulo é um Estado rico e a capital também, mas temos as nossas dificuldades.

Como representante da minha bancada nesta Comissão, não poderia deixar de apresentar esse pleito
com relação a esses dois itens, que são duas matérias de relevância para nós, tanto para a Capital São Paulo
quanto para o nosso Estado. Então, só estou aguardando os números, porque não os tenho na cabeça.

Espero que o Senador Flexa Ribeiro, pelo menos, recomende ao Relator-Geral e à Senadora Ideli
Salvatti, que é de Santa Catarina e paulista de nascimento. Acredito que S.Exa. também terá sensibilidade com
o Estado e a nossa cidade, a fim de que possamos pelo menos melhorar o que estamos pleiteando com relação
à saúde do nosso Estado e do nosso Município.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, Senador Flexa Ribeiro, quero fazer um

questionamento. Espero que V.Exa. possa ajudar a bancada do Ceará. Não é nem destaque para ter mais
recursos. Eu vou, até porque sou Relator-Setorial, seguir bem o diapasão aqui: votar os relatórios setoriais. Mas
há uma questão importante, Senador, que pode valer também para outros relatórios. Por exemplo, a bancada do
Ceará apresentou duas emendas na área de saúde: uma de um Senador, na qual foram solicitados 30 milhões;
outra, da bancada, na qual foram solicitados 50 milhões. Na de 30 milhões, V.Exa. aumentou para 36 milhões,
além do valor solicitado. Na outra, do valor solicitado, houve redução para 10.

Vou apresentar o destaque, mas solicito a V.Exa. que, pelo menos, não altere o valor dedicado ao
Ceará. Deve-se apenas chegar a um equilíbrio, porque existem duas emendas na área de saúde, ambas
absolutamente iguais e importantes.

Em uma das emendas, o valor aumentou além do solicitado, e, na outra, o valor diminuiu 80%. Eu peço
apenas que chegue a um equilíbrio. Data venia, peço a V.Exa. que nos ajude. Acho que não precisaria nem de
destaque, apenas de um ajuste nas duas emendas para que os valores sejam iguais. Isso não criaria nenhum
problema para V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem que fazer o destaque, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Já estou fazendo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cumprimento o meu amigo

Senador Flexa Ribeiro pela responsabilidade política como tratou a matéria.
A área da saúde diz respeito ao grande grito da sociedade brasileira hoje. Todo o Congresso Nacional

tem enorme responsabilidade com a mudança dos indicadores de qualidade da assistência e da promoção da
saúde no Brasil.

V.Exa., como médico, como missionário da luta médica no Brasil, sabe do valor dessa matéria. No
entanto, Sr. Presidente, o que mais vimos foi o sacrifício do Relator para promover cortes, apesar do esforço
para atender a algumas regiões. O meu pequeno Estado do Acre foi vítima mais uma vez de um grande corte.
Qual o apelo que faço ao Senador Flexa Ribeiro? Apenas uma região do Estado não conseguiu obter uma
unidade hospitalar de referência, o chamado Alto Acre, cabeceiras dos rios que vão até a foz, no Pará.

Peço a V.Exa. que faça um sacrifício especial: um corte em alguma emenda nacional, pois isso é
tecnicamente possível, a fim de melhorar o aporte para o seu querido amigo o Estado do Acre nessa emenda
relativa à construção do Hospital Regional do Alto Acre, uma unidade de resíduos sólidos.
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Por esta razão, apresentei os dois destaques, contando com a sensibilidade de V.Exa., porque tentou
ajudar, mas o valor é completamente insuficiente para construirmos essa unidade hospitalar.

Esse é um apelo que faço a V.Exa. Sei da sua sensibilidade, da sua luta, que vem da Santa Casa, meu
berço de aprendizado médico no Pará, até as unidades de saúde de Santarém, do Norte e do Nordeste
brasileiros.

No mais, cumprimento o Relator Flexa Ribeiro pela qualidade do trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Está inscrito o Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu também quero cumprimentar o Senador

Flexa Ribeiro pelo relatório e fazer uma indagação em relação ao Anexo III, na pág. 31 — “distribuição
estadualizada dos recursos para as bancadas com apropriação”. Qual foi o critério que V.Exa. adotou para fazer
essa distribuição?

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado, nós usamos o critério técnico. Os 50% do valor que
disponibilizávamos foi distribuído entre todas as Unidades da Federação. O restante, que chamamos de mérito,
foi exatamente as solicitações que chegaram ao Relator-Geral, em que nós buscamos, com a escassez de
recursos, atender aos pedidos de acordo com as necessidades aqui alocadas. O importante é que tentamos não
deixar que nenhum Estado da Federação ficasse com valores inferiores.

Parece-me que, no exercício atual de 2010, todas as emendas atendidas são superiores aos valores de
2010. Lamentavelmente não tínhamos condições de atender a necessidade total. Já me referi ao fato de que as
emendas chegam a 7,7 bilhões, e tínhamos 167 e mais 600 e poucos milhões de cortes.

Nós temos aqui uma tabela, Deputado. Qual é o Estado de V.Exa.?
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Goiás.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Goiás.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - A bancada do nosso Estado não apresentou destaque nem

emenda nesse...
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É, não há. Não existe emenda para a saúde.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Eu quero saber como o Estado do Pará conseguiu chegar a

119 milhões.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É porque o Estado do Pará tinha emendas previstas para a saúde

num valor maior do que esse.
Então, o que buscamos atender? Às demandas solicitadas. V.Exa. verifica que colocamos aqui para a...
Vou dar um exemplo: Distrito Federal, tinha 13 milhões no ano passado e colocamos 43 milhões neste

ano, porque havia solicitação para que pudesse atender.
Agora Goiás, lamentavelmente, não fez sequer uma emenda para a área de saúde. Eu não tinha como

atender. Se houvesse emenda, atenderia com muito prazer ao Estado de Goiás, que será governado pelo
Senador Marconi Perillo, a partir de 1º de janeiro de 2011.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Inscrito o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador Flexa Ribeiro, Sras. e

Srs. Deputados e Srs. Senadores, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Senador Flexa Ribeiro pelo
trabalho desenvolvido, sabendo das dificuldades que é fazer um relatório numa área com tantas demandas, mas
gostaríamos aqui de...

(O Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Sciarra, só um momento.
A Presidência pede compreensão no sentido de que diminuam o barulho, senão o Parlamentar não

consegue nem argumentar com o Relator.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Como dizia, Senador Flexa Ribeiro, sei da dificuldade, mas

a bancada do Estado do Paraná — aqui falo também em nome do coordenador da bancada, Deputado Alex
Canziani — apresentou destaque para as emendas da bancada do Paraná. São os Destaques nºs 3, 4 e 5 e que
se repetem também nos 20, 21 e 22, metade do Alex Canziani e metade de minha autoria, para que o nobre
Relator possa reconsiderar o valor alocado para o Estado do Paraná.
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Estamos atendendo a vários hospitais beneficentes. O SUS está diminuindo muito o número de leitos
em todo o Brasil e no Estado do Paraná significativamente. Por isso estamos pedindo reconsideração ao nobre
Relator para as emendas.

Somente para considerar, o Deputado Cezar Silvestri, que está aqui ao lado, que é de Guarapuava,
apresentou uma emenda no valor de 50 milhões. Ele foi atendido em 6 milhões, e isso tem que ser dividido por 4
hospitais para a instalação física. Esse valor fica muito aquém do necessário.

Por isso fazemos esse apelo ao nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Está inscrito o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, primeiro quero dizer

a V.Exa. que o relatório do eminente Senador Flexa Ribeiro, que no momento parlamenta com o seu assessor,
foi extremamente importante, encorpado e mostra uma sensibilidade muito grande na hora em que começa a
restabelecer a equidade na questão per capita de saúde.

Não é mais possível, num país como o nosso, haver doentes de segunda categoria. É como se alguém
que morasse no Nordeste, no Norte do País, fosse acometido por doenças menos importantes ou menos
onerosas do que os que estão em outra região do Brasil.

Então, quero parabenizar o Senador pela sua sensibilidade e coragem de começar a caminhar nessa
trilha. Certamente os Relatores que lhe sucederão na Relatoria da Saúde continuarão a equilibrar e equalizar o
nosso pacto federativo.

Parabéns a V.Exa.!
Gostaria de chamar a atenção do nobre Relator, pois estamos com três destaques que iremos defender

oportunamente. O Rio Grande do Norte tem uma grande carência, principalmente na região oeste do Estado, de
hospitais ligados à questão da maternidade e da pediatria.

Fizemos o destaque, porque o recurso pleiteado originalmente, entendendo que V.Exa. realmente teve
uma demanda muito superior à disponibilidade de recurso, não permite que essas obras sejam iniciadas.

Então, peço a V.Exa. atenção especial aos Destaques nºs 26, 27 e 28, para ver a possibilidade de
melhorar um pouco a situação.

No mais, faço aqui um apelo ao Presidente e à Comissão para um novo sistema que está sendo
implantado na questão dos destaques. É um sistema em que para se fazer um destaque teremos de acessá-lo
por meio de uma senha. Acho extremamente importante, Presidente.

A Câmara caminha rapidamente no sentido de informatizar-se e dar as condições necessárias para que
possamos ter rapidez, efetividade e racionalidade na aprovação e elaboração do Orçamento.

Peço a V.Exa. que faça uma sugestão para a próxima Comissão para que neste plenário tenha
instrumentos adequados, laptops ou computadores, para que possamos fazer os destaques. Muitas vezes,
temos uma necessidade ou uma urgência e infelizmente temos que ir para o nosso gabinete ou para outro local.

Apenas uma sugestão para a próxima Comissão: que seja dada uma estrutura necessária a fim de que
possamos fazer o destaque. Pode ser um laptop na bancada — no Senado em que V.Exa. vai estar no próximo
ano já há —, ou pelo menos uns quatro ou cinco computadores, de forma emergencial, nos dias em que os
relatórios estão sendo apreciados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acolho a importante recomendação de V.Exa.
Continua a discussão, agora será o último inscrito, aí peço a colaboração...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Há mais um. Será rápido, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra o Sr. Deputado José Maia.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente, quero parabenizar o Senador Flexa pelo

relatório e dizer que ele inova quando coloca no parecer os critérios técnico e de atendimento, que normalmente
não são colocados. Percebemos que ele teve boa-fé para deixar o seu orçamento bem transparente.

Dentro desse critério de atendimento, Sr. Presidente, quero referir-me a um destaque que fizemos, quer
dizer, o coordenador da nossa bancada do Piauí fez. É uma emenda de bancada que o Piauí apresentou na
área de saúde para construção de um hospital na região e na cidade de Picos.

Sabemos da necessidade e entendemos a política de regionalização da saúde. O Piauí, em especial, é
um Estado bastante extenso de norte a sul. Esse hospital seria ou será construído exatamente numa região
central, a região do centro-sul, e vai atender essa demanda dos pacientes que precisam sempre se deslocar
para a Capital Teresina. Essa região é a segunda mais populosa do nosso Estado.
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Como nós não tivemos nenhum atendimento pelo critério do mérito, apresentamos um destaque por
intermédio do nosso coordenador de bancada, e gostaria que o Senador Flexa fosse bastante sensível a esse
destaque, já que ficamos apenas com o percentual de 12 milhões, um dos menores do seu relatório.

Agradeço a oportunidade e peço ao Relator que seja bastante sensível ao que está sendo destacado
para o Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
O inscrito é o Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, sei do esforço do nobre Relator Flexa

Ribeiro na questão da per capita.
Sou o Deputado que fez aquele apelo a V.Exa. O meu Estado é um dos últimos, mas não era o último.

V.Exa. nos empurrou para o último. Peço-lhe que pelo menos mantenha a segunda posição dos menos
aquinhoados. É um apelo que o Maranhão inteiro faz a V.Exa.

V.Exa. sabe que nós temos 332 mil quilômetros quadrados e temos muitas deficiências. Por isso,
usamos muito Belém e Teresina. Mas no ranking não éramos o último, éramos quase o último, e V.Exa. nos
empurrou para o último. Isso fica muito ruim para nós. Se V.Exa. pudesse manter pelo menos o ranking anterior
seria melhor.

Gostaria de fazer esse apelo para sensibilizá-lo, pois sou do Maranhão.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Estou anotando todas as solicitações de destaques para que

possamos fazer, ao final, o acatamento ou rejeição.
 O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, eu estava inscrito.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - V.Exa. tem toda razão quando diz que o Maranhão não era o

último, passou a ser o último. Eu procurei, com todo o esforço e a boa vontade do Relator-Geral, Gim Argello,
disponibilizar aquele 1 bilhão e 50 milhões para tentar equalizar o per capita na média e alta complexidade.

 Havia uma distorção muito grande, o menor per capita era de R$110,00 e o maior de R$189,00. A
nossa intenção foi não colocar nenhum Estado abaixo da média que existe hoje: em torno de R$149,00. Não
tivemos condições porque não iríamos atender a atenção básica, e eu destinei parte desses recursos para
atenção básica que é fundamental também, não só a questão da média e alta complexidade, mas o Estado de
V.Exa., o querido Maranhão, tinha um per capita de R$117,07 e repassou ao per capita de R$142,74.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Aí que eu faço o apelo a V.Exa.: um pouco mais para não
sermos o último. Nós não éramos os últimos. Essa questão de último é ruim.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Mas o Maranhão não é o último. O Maranhão está junto com mais
de dez Estados, porque eu puxei todos.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Mas nós passamos para último. É o apelo que faço a
V.Exa.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu espero que o Relator, no próximo ano, possa dar continuidade
a esse raciocínio e elevar a margem. V.Exa., no Maranhão, teve um acréscimo per capita de R$31,00.

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Pelo menos igual ao Piauí, nosso querido Estado irmão.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Multiplique pela população e veja quanto a Governadora Roseana

terá a mais — a mais! —do que estava previsto pelo Executivo para aplicar em média e alta complexidade.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu tenho certeza de que o Executivo não tem a

sensibilidade do Relator, por isso faço este apelo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka - Para encerrar a discussão, concedo a palavra ao

Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sr. Relator, queria cumprimentá-lo pelo

relatório e fazer uma observação a respeito de Minas, mas não vou me fixar nela.
O per capita de Minas subiu menos do que a inflação acumulada. Mas como o Orçamento está bom,

pelo menos no contexto geral aqui, não vou me fixar nesse detalhe. Louvo V.Exa., até porque o per capita do
Pará era baixo, e V.Exa. tem, não só o direito, mas a obrigação de apostar que o Pará vai investir em alta
complexidade, que o Governo Federal vai investir no Pará, que historicamente tínhamos problemas no Pará, de
não ter o atendimento de alta complexidade adequado. Não estou, portanto, fazendo nenhuma crítica a V.Exa.
na condição de Parlamentar do Brasil. E não Parlamentar do Brasil eleito no Pará, porque nós todos somos
Parlamentares do Brasil, além de ser dos Estados.
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 V.Exa. está correto. Mas eu queria fazer o registro que o per capita de Minas, mesmo num contexto
orçamentário positivo, quero fazer esse registro também, cresceu menos do que a inflação, pelo menos os
dados que recebi aqui.

 Portanto, como temos fases ainda pela frente, não vou insistir nisso, apenas um registro para preservar
a possibilidade de, lá na frente, fazer algum tipo de intervenção adicional, de dizer que em Minas temos regiões
pobres, que precisam avançar muito na alta complexidade. Temos avançado, mas há a construção de vários
hospitais de alta complexidade e, seguramente, esse per capita vai se elevar.

Para concluir — olhei para o Presidente e percebo que já falei muito —, como o contexto geral
prevalece sobre o particular, prefiro cumprimentar V.Exa. e reservar um tempo para, em outras fases, ajustar a
questão de Minas Gerais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está encerrada a discussão.
Gostaria que os Parlamentares entendessem a minha posição. Nós vamos, daqui a pouco, entrar na

Ordem do Dia, e eu preciso votar o relatório setorial do Planejamento, do Deputado José Guimarães, e ainda
pretendo ver se conseguimos votar o relatório da Área Temática de Agricultura e da Integração Nacional, após a
Ordem do Dia.

É muito importante que V.Exas. compreendam a minha posição, às vezes até um pouco antipática.
Declaro encerrado o prazo para apresentação de destaques.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, para atender às ponderações justas do Deputado

Virgílio Guimarães, afirmo que Minas Gerais foi atendida. V.Exa. afirmou que Minas Gerais não foi atendida com
acréscimo igual à inflação.

A renda per capita de Minas, no exercício de 2010, era de R$130,36. Hoje é de R$145,00, ou seja,
acresceu mais que 10%. Estou comparando o que era de 2010 para 2011. V.Exa. está comparando o que veio
do Ministério para o que foi acrescido na Relatoria. Eu fui buscar não só o que veio do Poder Executivo, mas
também o per capita deste ano, para ver como estavam atendidos os Estados. Nesse caso, Minas Gerais teve
um acréscimo de mais de 10% do per capita de média e alta complexidade.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Obrigado pela informação.
Quero retirar a observação que fiz. Trabalhei com a base equivocada, a do que veio e não a de 2010.

V.Exa., portanto, tem toda razão. Agradeço a V.Exa. os esclarecimentos. Fica valendo, na minha fala, apenas os
cumprimentos que fiz a V.Exa. pelo relatório que fez e pelo atendimento a Minas Gerais.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Virgílio, eu busquei, mesmo sabendo da minha
incapacidade de atender a todos, pelo menos diminuir as desigualdades, que eram enormes, nessa questão do
per capta de média e alta complexidade. Na atenção básica nem tanto.

O per capta tem uma variação muito pequena, e eu apenas fiz uma distribuição linear dos valores
destacados de 1 bilhão e 50 para a atenção básica.

Para finalizar, quero ressaltar o que está no relatório: temos de dar uma solução à questão do
atendimento à saúde da população brasileira. Essa solução se arrasta há anos, e vemos que o que prevê o
acréscimo anual do PIB mais a inflação não comporta a necessidade da saúde.

Então, quero fazer um pedido: que a Câmara Federal vote a Emenda nº 29, para regulamentar os 10%
obrigatórios de aplicação da verba da União em saúde. Com isso, vamos ter resolvido esse problema em
questão financeira. Precisa melhorar a gestão? Precisa.

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Não. A CPMF não melhora, porque não resolve. Nem a CPMF,

nem a CSS.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sr. Senador, desculpe-me interrompê-lo, mas está

encerrada a discussão.
Foram apresentados 31 destaques. O Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE já se manifestou

quanto à admissibilidade das emendas apresentadas, conforme relatório aprovado na décima reunião
extraordinária, realizada em 7 de dezembro de 2010.

O Senador Flexa Ribeiro está com a palavra para ler a errata.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Peço à Presidência que distribua a errata.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem que lê-la para que fique registrado.
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O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Errata ao relatório setorial da Área Temática II, Saúde, PL nº 59,
de 2010-CN.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Peço a atenção. O Senador Flexa Ribeiro está lendo
a errata que, logo após, vai ser distribuída ao Plenário.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Relatório de emendas individuais aprovadas e aprovadas
parcialmente, pág. 63.

Onde se lê: “emenda sequencial 23190003; autor Mozarildo Cavalcanti; unidade orçamentária nº 99902,
UO Genérica, área Governo 07”. (Pausa.)

Recebi a informação da Consultoria que basta ler a justificação, porque foi uma mudança.
Houve um erro material durante o processamento da emenda (classificação institucional da despesa),

passando de UO Genérica para o Fundo Nacional de Saúde.
A errata se refere a isso.
No caso do Ceará, realmente o Deputado coordenador da bancada tem razão com referência aos 6

milhões acrescidos à emenda de 30 milhões. Então, vamos fazer a redução também. Já está feita na errata.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, o Deputado José Guimarães poderia ter

feito uma emenda, mas o Relator entendeu que tem como, mesmo sem alterar o valor, distribuir o valor das duas
emendas. Esse é o teor de toda essa apresentação de erratas. Uma emenda é de 10 milhões, a outra é de 35, e,
na verdade, está havendo um equilíbrio entre as duas emendas do Estado do Ceará, atendendo, portanto, ao
destaque do Deputado José Guimarães.

Que fique claro ao Plenário que é sem alterar o valor. Senão vão falar que atendeu a uma emenda e
pode ter dificuldade com as outras. Não se trata de majoração de recursos. Ele não está colocando mais
recursos. Está equilibrando valores que estavam muito desiguais para o mesmo Estado. É isso, Senador?

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É isso mesmo, Presidente. É uma emenda de remanejamento de
recursos de bancada do mesmo Estado. Vou fazer uma redistribuição do valor, que permanece o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Foram apresentados 31 destaques. O Comitê de
Admissibilidade de Emendas — CAE já se manifestou quanto à admissibilidade das emendas apresentadas,
conforme relatório aprovado na décima reunião extraordinária, realizada em 7 de dezembro de 2010.

O relatório setorial da Área Temática II, Saúde, com a Errata nº 1, está em votação na representação da
Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Apreciação dos destaques.
Sras. e Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterado pela Resolução nº 3,

de 2008, ambas do Congresso Nacional, estabelece: “Não será aceita solicitação para votação em separado de
destaques, após a aprovação do requerimento para votação em globo dos destaques”.

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

Antes, porém, passo a palavra ao Senador para que ofereça o seu parecer.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, não me sinto confortável de rejeitar os destaques

aqui apresentados, sem que possa antes fazer uma análise mais aprofundada, caso a caso.
Esta é uma Casa política cuja peça mais importante deveria ser o Orçamento, mas que,

lamentavelmente, é aqui discutido por vários meses e, ao final, vira peça de ficção. Ao não ser impositivo, o
Orçamento fica a critério do Executivo, que pode aplicá-lo ou não. Mesmo assim, aprendi com o Deputado
Gilmar Machado que é necessário que haja compreensão do Relator em relação às necessidades de cada
bancada.

Eu pediria a V.Exa., Presidente Waldemir Moka, que me desse algum tempo para fazer a análise deste
destaque enquanto procedesse à leitura de outro parecer. Em seguida, eu voltaria para dar o voto sobre o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sem dúvida, Senador.
Concedido o prazo.
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Suspendo a votação do destaque da Área Temática II.
Passo de imediato a palavra ao próximo Relator-Setorial, Deputado José Guimarães, do PT do Ceará, a

quem peço para tomar assento à Mesa Diretora, a fim de começar a leitura do relatório setorial da Área Temática
V — Planejamento e Desenvolvimento Urbano. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, como já é de
praxe, farei um resumo do nosso relatório relativo à Área Temática V — Planejamento e Desenvolvimento
Urbano:

“A Área Temática V abrange a programação dos Ministérios do Planejamento e das Cidades.
Entre o conjunto de unidades orçamentárias que os integram, três despertam atenção particular pelo

caráter executivo de seus projetos, ou seja: o Ministério das Cidades, o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social e a CBTU. Nessas se concentram as ações relativas ao apoio à adequação da infraestrutura
urbana, à habitação, à urbanização de assentamentos precários, ao saneamento básico e à mobilidade urbana.

Na proposta do Poder Executivo, o orçamento dos órgãos que integram a área temática totaliza o
montante de 35 bilhões e 700 milhões de reais — esse é o total do nosso relatório setorial dos Ministérios das
Cidades e do Planejamento —, sendo 16 bilhões e 300 milhões de reais no Ministério do Planejamento e 19
bilhões e 400 milhões de reais no Ministério das Cidades.

As principais componentes de gasto na Área Temática são: 1) pessoal e encargos sociais, com 14
bilhões e 800 milhões; 2) alocações no Programa Minha Casa, Minha Vida, com 12 bilhões e 700 milhões; e 3)
investimentos, sobretudo em habitação, saneamento e mobilidade urbana, com 5 bilhões e 300 milhões.

Vale destacar que só o Programa Minha Casa, Minha Vida, Srs. Parlamentares, a alocação para o ano
de 2011, sem os acréscimos, é da ordem de 12 bilhões e 700 milhões, portanto, um recurso que tivemos a
preocupação de manter integralmente.

Com relação aos investimentos, cumpre ressaltar que a quase totalidade dos previstos no GND 4, ou
seja, 5 bilhões de reais, do total de 5 bilhões e 300 milhões de reais previstos, são relativos a empreendimentos
vinculados ao PAC. Esse fato, considerada a limitação dos cortes no RP3, 15%, fixada pelo parecer preliminar,
restringiram as possibilidades de realocação de recursos pela Relatoria.

Devidamente considerada a relevância das programações propostas, mas também o fato de essas
terem sido preservadas de maior comprometimento pelas limitações já citadas, não tivemos outra alternativa
senão a de efetuar os remanejamentos facultados para atender, ainda que parcialmente, às legítimas propostas
das bancadas estaduais e das Comissões.

Foram apresentadas 1.304 emendas à programação da área temática, sendo 77 coletivas e 1.227
individuais, totalizando pleitos no montante de 8 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão e 432 milhões de reais nas
emendas individuais. Desse total 1.182 emendas (91%), das quais 42 coletivas, referem-se a ações de
infraestrutura urbana.

Do ponto de vista da atuação da Relatoria, para atender a critérios absolutamente rígidos e sobretudo
justos com o conjunto dos Estado da Federação, adotamos o seguinte para atender ao conjunto das emendas:
1) alocar um terço dos recursos proporcionalmente à população da Unidade da Federação; 2) alocar um terço
dos recursos pelo inverso da renda per capita da Unidade da Federação; 3) alocar um terço dos recursos
proporcionalmente ao número de emendas; 4) fixar valor mínimo e máximo referencial para alocação da
respectiva emenda; 5) alocar apenas 10% dos recursos de maneira seletiva e complementar, tendo em vista os
investimentos na área, sobretudo de infraestrutura urbana e mobilidade urbana.

Portanto, V.Exas. estão vendo que estabeleci critérios para definir o volume de recursos; ou seja,
nenhum Estado pode fazer qualquer reclamação de caráter discricionário, de que o Relator tenha privilegiado
esse ou aquele Estado, inclusive o meu de origem.

No que se refere às emendas de remanejamento, foram aplicadas as normas regimentais, mas
adotando-se o entendimento de que o limite fixado pelo parecer preliminar deveria ser considerado ao nível das
modalidades de aplicação indicadas para cancelamento.

Embora sabendo que a aplicação desse conjunto de critérios resulte em alocações bem inferiores ao
desejado pelos autores das emendas, entendemos que sua articulação e emprego resultaram numa equilibrada
e equitativa distribuição dos limitados recursos que foram impostos para fazermos a distribuição de acordo com
a proporcionalidade que adotamos como critério.
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Quanto às emendas das Comissões, considerando o fato de que a maior parte das programações por
essas objetivadas foram objeto de amplos aportes pelas emendas individuais e coletivas, respeitados nossos
critérios, foram atendidas com 10 milhões de reais cada.

Para emendas de Comissão colocamos 10 milhões para cada uma, para não haver, meu caro
Presidente, nenhuma reclamação: 10 milhões para quem apresentou emendas de remanejamento, das
Comissões, que é um critério absolutamente justo.

Como efeito das novas alocações, o Orçamento da Área Temática passou dos 35 bilhões e 700 milhões
de reais iniciais para 37 bilhões e 400 milhões de reais, sendo a diferença de 1 bilhão e 700 milhões de reais
quase que integralmente alocada em investimentos. Procuramos preservar os investimentos e aquilo que é
fundamental para a área da mobilidade e infraestrutura urbanas, e privilegiando —evidentemente que vão, ainda
que não seja a minha área o esporte — os investimentos em infraestrutura nas regiões metropolitanas e capitais
que vão sediar a Copa de 2014.

São, portanto, critérios absolutamente transparentes que procurei utilizar nesta Relatoria.”
Finalizo, Sr. Presidente, fazendo uma recomendação e proferindo o voto.
“Recomendações:
Tendo em vista que na formalização das alocações foram feitos ajustes de ordem técnica — alguns em

razão da ação do CAE/CMO —, recomendamos aos autores das emendas que verifiquem como essas ficaram
enquadradas, a fim de que eventuais ajustes que sejam possíveis e desejáveis possam ser implementados em
tempo hábil.

O que quero dizer? Se o Relator-Geral, no caso a Relatora-Geral, com a aquiescência do Presidente,
definir que os Estados terão algum aporte, iremos distribuir de acordo com esse critério para atender a todos os
Estados da Federação, sem discriminar nem o Acre, nem as Minas Gerais, do Deputado Virgílio Guimarães,
além de fazer as correções técnicas.

Conclusão:
Ao finalizar, entendemos oportuno salientar a necessidade de urgente de revisão das normas que

regem a apreciação do Orçamento. Isso para, primeiro, suprimir as exigências exageradas e impossíveis de
atender, ao tempo em que são formuladas as emendas coletivas.

Segundo, promover a extinção das tais emendas de remanejamento. Isso não tem futuro no
entendimento deste Relator. Elas visam apenas tumultuar o processo. Exemplo: o Estado apresenta três
emendas de apropriação e lá tem uma de remanejamento; aí, quando você for fixar os valores, você vai terminar
beneficiando o Estado que apresentou remanejamento em detrimento daquilo que de fato acontece no
Orçamento, que são as emendas de apropriação. Concorre com a mesma base e ainda se corre o risco de o
Governo vetar e isso não ter qualquer efeito prático.

Terceiro, realizar mudanças que ofereçam ganhos reais ao processo orçamentário.”
É esse, Sr. Presidente, o resumo do nosso Relatório, que votamos pela aprovação e conclamamos aos

nobres Parlamentares a votarem nessa direção. Quanto a tudo que vier a mais, comprometo-me a negociar com
as respectivas bancadas os aportes necessários, inclusive para atender ao Governador do Acre, que não pude
atendê-lo com a justa reivindicação. E, se for o caso, dependendo dos ajustes, não é o caso, precisamos atender
ao Deputado Virgílio Guimarães, que está fazendo uma mudança dentro do mesmo Ministério do ponto de vista
do objeto.

Este Relator não tem nenhum centavo de recurso para atender a essa ou aquela emenda; está tudo
enquadrado. Ele não tem carta no bolso para atender a esse ou aquele amigo, muito menos a essa ou aquela
bancada. Tudo está feito transparentemente neste Relatório, Sr. Presidente Senador Moka.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradecemos ao Deputado José Guimarães.
O Relatório está em discussão.
O prazo para apresentação de destaques está encerrado. Aliás, estou abrindo prazo para apresentação

de destaques, que será encerrado quando do término do encerramento desta discussão.
Vejam, estou tão preocupado com a Ordem do Dia, que já quero encerrar o prazo antes de abrir a

discussão! (Risos.)
Em discussão.
Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

39

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, a minha fala não é apenas para dar
oportunidade para apresentação de destaques. Sei que o assunto está resolvido, mas queria fazer um registro
aqui. E V.Exa. vai entender por quê.

Nós, a bancada de Minas Gerais, apresentamos uma emenda para habitação. É uma emenda genérica:
habitação no Estado. Naturalmente, ela acabou conflitando com a Resolução nº 1, que diz que se deve ter o
Município definido, ou a região metropolitana.

Eu não pude estar aqui por razões, conhecidas de muitos; tive de me ausentar exatamente a partir
daquela noite. E a minha assessoria, como não tinha o que fazer, colocou-a como região metropolitana. A
emenda visava exatamente a cobrir outras áreas. Houve, portanto, esse erro formal.

Sr. Presidente, a área metropolitana de Belo Horizonte já está 100% coberta por esses 12 bilhões a que
se referiu o nosso Relator Setorial. Acrescentar aos 12 bilhões mais 9 milhões, sobretudo na região
metropolitana, onde falta terreno e não se está tendo como aplicar os recursos do Minha Casa, Minha Vida... A
emenda é ociosa.

O que fizemos? Só para esclarecer até aqueles que nos acompanham pela televisão, como havia e há
ainda a perspectiva de o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ser um conterrâneo nosso, o ex-
Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, entendemos de levar, portanto, uma emenda natimorta, sem
efeito algum, para o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio em um belíssimo programa que existe
lá, aquele programa de geração de emprego.

Sr. Presidente, aí contamos com a boa vontade de todos, inclusive de V.Exa. Mas o limite da boa
vontade são as normas legais. O Deputado Luciano teve boa vontade. Liguei, e S.Exa. me deu um retorno lá do
seu Estado, do Mato Grosso do Sul. E o Relator teve boa vontade, até porque o Estado do Ceará tinha e parece
que tem ainda um problema semelhante

Mas o que quero que todos entendam é que a boa vontade de levar para o Ministério, que terá como
seu titular um conterrâneo nosso, de Minas Gerais, esbarrou nos obstáculos legais, Sr. Presidente. Por isso, faço
este registro aqui. Mesmo que tardiamente, fui fiel à intenção da bancada de fazer uma emenda nesse sentido.
Mas, uma vez que não havia possibilidades regimentais, tivemos que nos curvar às possibilidades legais, que é
de fazer, via errata, uma correção dentro do mesmo Ministério e dentro do mesmo espaço — no caso, a região
metropolitana de Belo Horizonte. Porque nós não podíamos mudar nem objeto nem localização.

Portanto, fica aqui a explicação, porque o agradecimento eu já faria, de qualquer maneira, pela boa
vontade demonstrada antes e mais ainda agora, quando será objeto essa errata já anunciada pelo nosso
Relator. Há uma cobertura plena, legal disso. É dentro do mesmo Ministério, é dentro da mesma região
metropolitana. Portanto, é uma emenda sem...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Então não há possibilidade? Eu gostaria de

conversar mais sobre isto. Porque a informação que obtive da área técnica é de que seria do mesmo Ministério.
Se houver alguma mudança, qualquer que seja ela, desde que atenda às possibilidades legais... Se houver
algum problema aí, nós mudaremos. É questão de redação, ouviu, Presidente? Não estou aqui para causar
constrangimento algum, porque o objeto que realmente queríamos já está vencido.

Eu queria, assim, dar essa explicação.
Vou me dirigir para aí, para discutir com a área técnica. Mas o ajuste, Relator, é no sentido do

aproveitamento da emenda naquilo que for possível. O Presidente já estabeleceu o limite — o Regimento e as
normas em vigor.

Portanto, meus cumprimentos, Relator José Guimarães. Ficam aqui minhas explicações para os
mineiros de por que isso não foi para o Ministério, que tardiamente escolhemos, por que isso não foi possível,
agradecendo, por tudo aquilo que é possível, a todos vocês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes, que está inscrito.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu já conversei com a assessoria do Sr.

Relator. Era só para corrigir aqui: em vez de “Bairro São Cristóvão”, ser “Bairro de São Francisco”.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Erraram só de santo!
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  - Erraram só de santo, mas os dois são importantes.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Alguém mais para discutir? (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
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Agora, sim, está encerrado o prazo para a apresentação dos destaques.
Foram apresentados... A fila ainda está grande para...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Enquanto eu aguardo a apresentação dos

destaques, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, alterado pela Resolução nº 3,
de 2008, ambas do Congresso Nacional, solicito autorização do Plenário para dispensar a manifestação do
Comitê de Admissibilidade de Emendas em relação às emendas individuais e coletivas.

A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, corrige-me a Secretária Myrna, são só

as emendas de relator, porque, quanto às emendas individuais e coletivas, ela tem razão, foram votadas ontem.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Foram apresentados 48 destaques.
Conforme informação do nosso Relator, eu vou fazer a votação, ressalvados os destaques, depois o

parecer do nosso Relator.
O Relatório Setorial da Área Temática V — Planejamento e Desenvolvimento Urbano, está em votação

na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e as obras com indícios de
irregularidades graves.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Em votação na representação do Senado Federal. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
Nos termos do art. 70, inciso II da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, alterada pela

Resolução nº 3/2008, do Congresso Nacional, anuncio a votação das obras com indício de irregularidades
graves, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Em votação na representação do Senado Federal. Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Srs. Parlamentares, o art. 139, §2º da Resolução n° 1/2006, alterada pela Resolução nº 3/2008, ambas

do Congresso Nacional, estabelece:
“Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque

após aprovação de requerimento para votação em globo dos destaques.”
Sendo assim, solicito autorização do plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo

de voto do relator setorial.
Antes, porém, para sua manifestação, para o parecer, tem a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - O meu parecer, Sr. Presidente, é pela rejeição de todos os

destaques, até porque, como eu disse no meu relatório, todos os Estados estão sendo atendidos.
Se houver o destaque, aumento; enfim, se houver algum plus, nós discutiremos com o conjunto dos

Estados sem qualquer discriminação.
Portanto, meu parecer é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A proposta para votação em globo dos destaques

por tipo de voto do relator está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam...

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Só um detalhe, Sr. Presidente. São muitos os destaques?
Quantos são?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - São 48, Deputado Dilceu Sperafico.
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A informação, Deputado Dilceu Sperafico, para ajudar a tentar contribuir, é de o Relator não tem mais
recursos para atender. Então, qual é o nosso procedimento? Nós estamos recomendando à Relatora-Geral...
Porque os destaques vão permanecer. E, quando da votação do relatório geral, em havendo uma reestimativa,
esses destaques poderão ser contemplados no relatório geral.

V.Exa. ainda quer?
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO  - Não.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Portanto, em votação a autorização para votação em

globo de todos os destaques 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 que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
Destaques com voto do relator setorial pela rejeição.
Em votação em globo os destaques com voto do relator setorial pela rejeição na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
REJEITADO.
Rejeitado na Câmara dos Deputados, não vai ao Senado Federal.
Nós, na verdade, acabamos o V Relatório Setorial.
Estou aguardando, e vou suspender a reunião por algum tempo.
Mas, antes, ouço o Deputado Edmilson, só para completar a informação.
Nós concedemos tempo ao Senador Flexa Ribeiro para que ele pudesse dar parecer aos destaques do

relatório setorial da saúde. Enquanto aguardamos, ouço o Deputado Edmilson Valentim.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente Moka, primeiro, quero parabenizá-lo pela

condução dos trabalhos, assim como aos relatores setoriais, que apresentaram aqui seus relatórios.
A nosso ver, esta Comissão, ao preparar o Orçamento do governo da futura Presidenta Dilma, busca

enfrentar dificuldades e prioridades, contribuindo efetivamente para a elaboração da peça orçamentária.
Queremos informar V.Exa. e os membros desta Comissão sobre isto, que o nosso relatório setorial já foi

encaminhado à assessoria da Comissão de Orçamento e está em fase de preparo para análise de V.Exas. o
mais breve possível. Não sei se no dia de hoje, porque é um trabalho técnico, de finalização, embora já
tenhamos concluído a parte política.

De nosso lado, estamos à disposição da Comissão para apresentação, discussão e votação do nosso
parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, usei da palavra aqui com uma

determinada concepção — queria até saber o que pensa o Relator — e trabalhei de acordo com a orientação
que recebi, assim como minha assessoria, qual seja, a de que não poderíamos fazer alterações fora do
Ministério e, digamos, da região mencionada.

Errata aqui, Presidente? Não me lembro de ano em que não houve alguma errata aqui.  Não é que
tenha errata de vez em quando. Pode ser que em algum ano — posso ter esquecido — não tenha havido errata.
Tem errata de várias maneiras, e esse caso caberia como errata e não como geração de emenda. Porque eu
não tenho nenhuma intenção de criar coisa nova.

Eu só queria ter a compreensão do Relator, uma vez que o seu assessor acha que mesmo no mesmo
Ministério, mesmo na mesma região metropolitana, não caberia nenhuma mudança. Tudo bem. Mas insisto
porque eu mesmo patrocinei uma dezena de casos, fui coordenador durante 10 anos, e posso afirmar que
frequentemente Minas Gerais tinha problemas, assim como outros Estados, e tudo era resolvido aqui através de
erratas.

Creio então que fica a critério do Relator acolher isso como errata. S.Exa. pode, se quiser, publicar uma
errata. Não vou insistir mais. Quero esclarecer apenas este o meu pedido. Os fundamentos são de
conhecimento de todos. Cheguei até a cumprimentar S.Exa. quando do acolhimento, mas também queria deixar
claro o porquê de ter recebido a orientação de não fazer fora do Ministério. O Estado do Ceará recebeu a
mesma orientação em relação a turismo e infraestrutura urbana — de fato, havia obstáculos.
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Uma errata na mesma relatoria, parece-me, pode ser feito, se quiser o Relator, e me curvarei a qualquer
deliberação tomada por S.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Virgílio, tenho por V.Exa. o maior apreço.
V.Exa. já presidiu esta Comissão. Conversei com o Deputado Gilmar e talvez seja possível encontrar um
encaminhamento para isso. Vou ver se consigo resolver esse problema. O Relator setorial e sua assessoria,
tenho certeza, assim como eu, entendem a situação. Estamos tratando disso com a maior transparência. Todos
aqui, tenho certeza, estão percebendo que há, na verdade, um erro formal que precisa ser corrigido.

Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero fazer uma sugestão ao nobre Relator.

S.Exa. poderia acrescentar isso como observação, como acréscimo ao seu relatório, tendo em vista que o
Deputado Virgílio apresentou tudo corretamente e dentro do prazo, e até já foi votado, para que a Senadora Ideli
pudesse acolher como sugestão do nobre Relator.

É o encaminhamento que faço a V.Exas.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Perfeito. S.Exa. faz como observação e a Relatora

acolhe.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A Relatora-Geral pode acolher.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Por mim está bom.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. se sente atendido.
Então quero pedir ao Plenário permissão...
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Eu insisto, até porque de alguma maneira a culpa foi

minha.
  O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ...por se tratar de uma questão em que tentamos
sanar um erro formal. Se não tivermos capacidade de atender a esse tipo de demanda que está sendo aqui
colocada, com toda a transparência, sem o menor sentido de...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E é regimental o que está sendo proposto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É regimental. Mas, de qualquer forma, eu quero

ouvir a opinião dos Srs. Líderes aqui também.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, eu, como coordenador da bancada de São

Paulo, também concordo com o Virgílio, que é um profundo conhecedor da matéria na nossa Comissão. Agora,
eu quero, se houver também para outras Comissões, que nós tenhamos o mesmo critério, porque houve agora
há pouco um outro caso quase idêntico, do Acre. Então, nós podemos zerar isso.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Tem o Ceará também.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Por isso é que eu sempre falo: aqui é uma Comissão, e nós

temos que respeitar o Regimento. Tudo certo. Mas esta Casa é política; então, nós temos que chegar a um
acordo político. E, em se chegando ao acordo, não há problema algum. Claro, desde que isso sirva também para
os demais Estados.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A regra tem que valer par todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O atendimento será regimental. Se não for

regimental, a própria Presidência vai indeferir. E não abro mão disso.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Claro. E o que está sendo proposto aqui é colocar em

votação esse acréscimo no relatório do Deputado José Guimarães, porque depois a Líder, sim, é que vai acolher
a sugestão do ilustre Relator, já que o relatório dele já está aprovado e nós não poderíamos colocar nova
emenda.

Uma observação V.Exa. pode fazer, regimentalmente, e ela vale não só para o que o Deputado Virgílio
está colocando, mas para qualquer Parlamentar que tenha inserida a sua emenda no sistema, como fez o
Deputado Virgílio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, em razão de o relatório já ter sido votado, nós
deparamos com três questões correlatas, que têm, de alguma forma, nexo com o que o Deputado Virgílio está
levantando sobre a questão de Minas Gerais. Na verdade, é dentro de uma mesma unidade orçamentária. O que
se altera é apenas o programa.

Portanto, considerando que o relatório já foi votado, vou fazer um adendo e remetê-lo à Relatora-Geral
sobre a questão de Minas, sobre a questão do Ceará e sobre a questão, parece-me, do Rio de Janeiro.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - E o Acre, meu caro Relator?
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Nós estamos negociando. Então, é preciso um acordo aqui.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Falta apenas o Presidente, porque aqui no plenário me

parece que há acordo quanto ao encaminhamento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - O Ceará não faz confusão com nada; só ajuda! (Risos.)
Sr. Presidente, estou sugerindo... Considerando que o nosso relatório já foi votado, estou propondo que

se faça um adendo que será remetido à Relatora-Geral sobre as quatro questões levantadas: a de Minas, a do
Ceará, a do Rio de Janeiro e a do Acre, que são correlatas. E a decisão será da Relatora com os Líderes, a
Liderança do Governo e o conjunto da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu consulto o Plenário sobre se temos acordo nesse
encaminhamento. É um acordo que estamos fazendo para enviar à Relatora, para que possa ver se é possível o
atendimento. Dessa forma, essa é a solução já encaminhada.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Agradeço-lhes pela terceira vez, em nome de toda a
bancada de Minas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Para concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - A despeito do nosso relatório, quero fazer dois registros.
O primeiro é sobre o esforço que nós fizemos para atender a todas as emendas: do Acre, Rio Grande

do Sul, Ceará, Pernambuco, São Paulo, a do Devanir. Todas as Unidades da Federação foram atendidas, dentro
dos critérios que nós estabelecemos.

A segunda observação, que é muito importante para a imprensa: no relatório, dois programas tiveram
absoluta atenção, que são o Minha Casa Minha Vida e os programas de mobilidade urbana e infraestrutura
urbana, que consomem mais de 50%, tirados os encargos pessoais, com essas obras de investimento. Portanto,
é um relatório que está absolutamente conectado com os investimentos do PAC, com a Copa de 2014 e com as
Olimpíadas de 2016, conforme apresentei.

Sr. Presidente, quero agradecer a forma correta com que V.Exa. tratou os relatórios setoriais. Esta
Comissão ficará com saudades da forma como V.Exa. atuou na relação com os relatores setoriais e com o
conjunto das bancadas. Continue até o final, para que possamos votar a peça orçamentária até o dia 18 ou dia
20.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço ao Relator Setorial, Deputado José

Guimarães.
Ainda estou aguardando o Senador Flexa Ribeiro, que está tentando atender aos destaques

apresentados na sua área temática.
Esse relatório está concluído.
Vou suspender, por algum tempo, a reunião, até que o Senador Flexa Ribeiro possa retornar à

Comissão, para que possamos terminar a votação da área temática.
Mas quero ainda fazer uma pergunta: Deputado José Maia Filho, V.Exa. já providenciou o...
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - O relatório vai ser entregue. Se V.Exa. quiser, nós podemos

votá-lo depois da Ordem do Dia. Estou aqui para que votemos logo esse destaque da saúde. Começando a
Ordem do Dia, eu entrego o nosso relatório da agricultura.

O SR. SENADOR TIÃO VIANA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem.
O SR. SENADOR TIÃO VIANA - O Senador Flexa Ribeiro não vai retornar para votarmos?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Ele está ali, atendendo aos Parlamentares, Senador.
Nós estamos em condição de votar, em havendo acordo — e me parece que há —, o relatório da

Integração Nacional e Meio Ambiente. É claro que, antes de começar a votação, precisamos terminar a da área
da saúde. E quero me antecipar, porque, conforme for, podemos votar ainda hoje esse relatório setorial da
Integração Nacional e Meio Ambiente.

Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, nós vamos fazer acordo para amanhã

terminarmos de votar todos os relatórios. Mas, quanto ao relatório de que V.Exa. fala, nossa assessoria está
recebendo neste momento. Então, nós queremos pelo menos 24 horas para nos debruçarmos sobre ele.
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Portanto, peço a V.Exa. que, dentro do nosso acordo, coloque os outros relatórios que chegaram hoje
em votação amanhã, até porque, regimentalmente, o prazo deveria ser de 48 horas. Nós concordamos em
quebrar esse interstício. Mas pedimos que, no caso desse relatório específico e dos demais que foram entregues
hoje, só sejam votados amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É justa a colocação de V.Exa.
Então, votamos o relatório setorial da saúde hoje, e todos os outros relatórios setoriais nós os

colocaremos na pauta de amanhã, evidentemente, com um acordo.
Vou suspender a reunião, pelo prazo de 15 minutos regimentais, para que eu possa ir atrás do Senador

Flexa Ribeiro.
Está suspensa, por 15 minutos, a presente sessão.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

O Senador Flexa Ribeiro já concluiu os entendimentos.
Lamentavelmente, a Presidência é escrava dessa luzinha amarela aqui. Então, durante a Ordem do

Dia... Embora isso fosse rápido, não posso contrariar o Regimento.
Então, vou suspender a sessão e, tão logo termine a Ordem do Dia... Só espero que termine a da

Câmara dos Deputados, porque pode até começar a do Senado Federal... Mas, tão logo não estivermos mais na
Ordem do Dia na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pretendo votar ainda hoje os destaques e
encerrar o Relatório Setorial V.

Está suspensa a presente reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas  nºs 23 e 24, de 2010.

Em virtude do início da Ordem do Dia no plenário da Câmara dos Deputados, suspendo a presente
reunião. Antes, convoco a continuação desta reunião extraordinária para amanhã, dia 9, às 9h, neste plenário.

A reunião está suspensa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a décima reunião extraordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se nas mesas de trabalho.
Apreciação dos destaques aos Relatórios Setoriais apresentados às áreas temáticas da Proposta

Orçamentária para 2011, Área Temática II — Saúde; Relator-Setorial: Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do nosso
Pará.

Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008,
do Congresso Nacional, estabelece:

“Art. 139 .................................................................
§ 2º Não será aceita solicitação para votação em separado de

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

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

Antes, porém, passo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, que ontem pediu a suspensão para que
pudesse analisar os destaques.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Bom dia, Presidente Waldemir Moka; Srs. Parlamentares, Dra.
Myrna.

Ontem, após a aprovação do relatório, quando entraram em análise os destaques, solicitei ao
Presidente que suspendesse a reunião para que pudesse fazer uma análise, porque não me achava confortável
em rejeitar pura e simplesmente os destaques feitos pelos Srs. Parlamentares sem que os pudesse analisar um
por um, já que todos os pleitos eram justos. A dificuldade, V.Exas. sabem, é encontrar recursos para atender às
demandas dos Parlamentares.
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Fui atendido pelo Presidente, chamei os consultores e Parlamentares para discutir cada caso em uma
reunião, quando fui informado de que, como não tinha atingido o corte que me é possível fazer nas dotações
nacionais, tinha uma margem para atender aos Parlamentares. Só que o Presidente tentou me avisar — e quero
agradecer a S.Exa. — que eu não poderia mais fazer esses cortes pelo fato de que o relatório estava aprovado,
só estávamos para aprovar os destaques. Isso me impediu de fazer os ajustes que gostaria de ter feito.

Em face disso, fiz um parecer sobre os destaques pela rejeição deles, como não poderia deixar de ser,
porque não tenho cobertura financeira para isso, e atendi ao destaque do Ceará, que visava apenas ao
remanejamento de recursos entre duas emendas destinadas ao Estado, sendo que uma extrapolava o valor
solicitado. Então, esse valor foi reencaminhado para a outra emenda. Com relação aos destaques dos outros
Estados — Acre, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe —, fiz um
encaminhamento no parecer ao Relator Geral... Soube agora, a caminho da Comissão, que não será mais a
Senadora Ideli. Pergunto ao Presidente se tem fundamento essa notícia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tenho a informação de que a Senadora Ideli deverá
ser substituída, só isso por enquanto.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - A informação que me foi passada no corredor é que a Senadora
Serys Slhessarenko irá assumir a Relatoria-Geral.

Quero me comprometer com os Srs. Parlamentares: pessoalmente farei gestões junto à Relatora-Geral,
seja ela a Senadora Ideli, seja a Senadora Serys, para que atenda às indicações que fiz no parecer que vou
apresentar à apreciação de V.Exas., inclusive indicando a fonte de onde se poderão buscar os recursos para
atender à necessidade das bancadas.

Gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter feito o corte. Aprendi como Relator, Deputado Rogério
Marinho, que, quando for para pedir suspensão ou outra coisa, é preciso que isso seja feito antes da aprovação
do relatório. O Deputado Gilmar, que é o meu guru na Comissão de Orçamento, me ensinou errado. Ele é meu
amigo pessoal, mas é adversário político. Como amigo, me ensinou; como adversário político, ensinou errado.

Então, tive que cometer essa falha, e peço desculpas aos Srs. Parlamentares. Vou me redimir junto à
Relatora-Geral, pedindo que atenda às indicações que o Relator-Setorial fez para atender aos Srs.
Parlamentares e às bancadas dos Estados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sendo assim, peço autorização ao Plenário para
proceder à votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator-Setorial.

A proposta de votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deixe-me concluir.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É que eu preciso fazer uma... Depois, pode ser?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A proposta de votação em globo foi aprovada na

representação da Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Só faltou uma informação à bancada do Ceará, cuja solicitação

era um remanejamento maior que aquele que foi feito dentro das emendas. Como não pude fazer esse
remanejamento total, fiz de parte que extrapolava uma das emendas, transferi para a outra, e indiquei à Relatora
que retirasse de uma emenda o valor para complementar a emenda primeira, como solicitado pela bancada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados e Senadores,

ouvimos a explicação do nobre Relator e sabemos da sua boa vontade, porém gostaria de deixar claro que não
concordamos, até o momento, com o relatório que vai sair desta Comissão.

O nobre Relator, Senador Flexa Ribeiro, disse que vai recomendar ao Relator-Geral, ou Relatora-Geral,
a ser indicado. Queria deixar claro que é preciso constar do relatório que será apresentado ao Relator-Geral
alterações nesses números, porque, falando pela bancada do Paraná, nós nos sentimos prejudicados. Quero
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aqui dar um exemplo. Um Estado que tem uma santa casa de misericórdia recebeu 45 milhões, e o Paraná tem
uma emenda para atender todos os hospitais beneficentes do Estado no valor de 6 milhões.

Então, queria deixar registrado que gostaríamos que isso viesse do Relator-Geral porque, desde já,
antecipamos que não concordamos em votar se essas correções não forem feitas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores,

estamos usando a palavra para ratificar o que dissemos ontem sobre o relatório: V.Exa. dá um passo muito
importante no sentido de promover a equidade e o equilíbrio federativos, tão importantes para a preservação da
unidade nacional no que tange ao financiamento da saúde. Os valores per capita estão sendo aumentados de
forma considerável, e o passo que V.Exa. está dando certamente será seguido pelos Relatores nos anos
subsequentes, até que possamos fazer uma média por cima e tenhamos, em definitivo, um financiamento
equacionado no que se refere à saúde. É verdade que essa situação só será concretizada em definitivo quando
o Governo permitir a votação da Emenda nº 29, que está há alguns anos nesta Casa e tem sido obstaculizada
pelo atual Governo Federal.

O Presidente desta Comissão é o nosso fiador e tem atuado com equilíbrio, com serenidade na
condução desta Comissão, que tem sofrido tantas intempéries, tantos incidentes supervenientes, que vêm de
fora para dentro e têm infelizmente tentando afetar a normalidade dos trabalhos. Mas V.Exa., com muita
serenidade e firmeza, tem conseguido, com o apoio de todos nós, conduzir bem esta Comissão. Portanto, peço
a V.Exa. e ao Vice-Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado, que sejam nossos fiadores perante o próximo
Relator-Geral — o terceiro neste período; parece que vamos entrar no Guinness, o livro de recordes.

O Governo simplesmente não se entende. Não há sintonia entre o Governo que sai e o que entra, o que
me parece paradoxal porque são do mesmo partido, e já se apresenta, V.Exa. vai confirmar, um terceiro Relator-
Geral no apagar das luzes. É importante que tenhamos a consciência de que esse tipo de situação não pode
continuar ocorrendo; esse precedente não deve virar regra nesta Comissão. O Governo precisa respeitar esta
Comissão, que é, certamente, a espinha dorsal do Parlamento, do Legislativo.

Então peço a V.Exa. e ao Vice-Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado, que sejam fiadores do
acordo proposto pelo Relator-Setorial, o eminente Senador Flexa Ribeiro, junto à Relatoria-Geral, uma vez que
S.Exa já aponta onde, dentro do Orçamento, é possível fazer os cortes necessários para que as suplementações
solicitadas através dos destaques das diferentes bancadas desta Casa possam ser contempladas.

É este o apelo que faço a V.Exa.: que seja, juntamente com o Vice-Líder do Governo, o fiador da
proposta do eminente Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Dilceu Sperafico.
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas, exatamente na linha do

que disse o Deputado Sciarra, do Paraná, queremos que seja registrado junto ao Relator-Geral, que ainda não
sabemos quem vai ser, a necessidade de recuperação das emendas do Paraná.

Tivemos problemas no passado. Desde o ano retrasado, nossa emenda para um hospital regional tinha
sido autorizada pelo Governo no Ministério da Saúde, e o recurso não foi empenhado. Em julho deste ano,
novamente: foi autorizado, mas não está empenhado. Há um compromisso de empenhar até o final do ano, mas,
pelo que estamos vendo, isso não vai acontecer. Agora, para outras entidades, há três emendas na área da
saúde da bancada do Paraná, que somam 32 milhões de reais, enquanto outros Estados estão com mais de 100
milhões de reais em uma ou duas emendas.

Então acho que há uma disparidade muito grande, e queremos que isso seja levado em conta, seja
consertado na Relatoria-Geral, caso contrário teremos que nos manifestar na oportunidade da votação do
relatório.

Não há justiça entre os Estados, e o Paraná tem sido nos últimos anos sempre preterido. Acho que esta
é a oportunidade de haver uma pequena compensação. Pediria ao Relator-Setorial que desse uma atenção ao
Paraná junto à Relatoria-Geral, recuperando alguma coisa dessas nossas emendas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Destaque com voto do Relator-Setorial pela rejeição

em votação em globo.
Votação dos destaques, com voto do Relator-Setorial, pela rejeição, na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Rejeitados.
Como os destaques foram rejeitados na Câmara dos Deputados, não vão ao Senado Federal.
Quero agradecer a relatoria do Senador Flexa Ribeiro. Entendi que V.Exa. fez um esforço no sentido de

atender aos Parlamentares. Mas entendo também que aquilo que não foi possível nós haveremos de fazer
chegar até o próximo Relator-Geral, para que possamos contribuir para que cada Estado possa ter realmente
aquilo que for o melhor e possível.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, quero agradecer a confiança dos Srs.
Parlamentares membros da Comissão Mista de Orçamento e parabenizá-lo pela forma como tem conduzido os
trabalhos desta Comissão. Sei da dificuldade enorme que é ter essa missão de presidir a Comissão.

A relatoria setorial já é uma tarefa árdua. Imaginem a Presidência da Comissão, que tem de atender,
em todos os setores, às necessidades dos Parlamentares para os seus Estados, que são justas, mas
lamentavelmente o Orçamento sempre é insuficiente para o atendimento.

Sr. Presidente, quero parabenizá-lo e dizer que estamos à disposição para que juntos, a Relatoria-Geral
ou o Relator-Geral, possamos ainda pleitear o atendimento que foi solicitado nos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero convidar o Relator da Área Temática nº 9,
Agricultura e Desenvolvimento Agrário, ilustre Deputado José Maia Filho, do Democratas do Estado do Piauí,
para que possa tomar assento à Mesa Diretora.

Na continuidade, nós vamos proceder à votação desse relatório setorial.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado Rogério

Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, na verdade, é uma questão de ordem sobre

o encaminhamento dos trabalhos.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Indago de V.Exa...
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência quer pedir silêncio para que

possamos ouvir o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Indago de V.Exa., inicialmente, se dentro da previsão que

foi feita entre nós, um acordo entre as Lideranças para procedimento de votação, há previsão de votação hoje do
relatório de infraestrutura.

É a pergunta que faço a V.Exa., antes de fazer o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, é o seguinte: todos os relatórios já

estão na Consultoria. Evidentemente a Consultoria também precisa de um prazo para que possa proceder aos
ajustes do ponto de vista técnico-legislativo.

A informação que tenho é a de que esses relatórios de Infraestrutura e Turismo só chegarão hoje à
tarde, para serem disponibilizados para a Internet e para a gráfica, para impressão.

Vou tentar buscar um acordo com V.Exas. Como já tenho conhecimento, porque na vez passada
V.Exas. não votaram, sem antes ter o material em mãos, quero respeitar a cautela e o procedimento que a
assessoria tem antes que analisar cada relatório setorial como um todo.

Então, o que eu tenho de mais objetivo é o relatório da Agricultura, que está pronto, o da Educação e o
relatório da Integração. Esses 3, V.Exas. sabem disso, foram disponibilizados. Em relação ao prazo, estamos
regimentalmente corretos. Para os outros 2 que ficarem faltando, eu vou depender de um acordo com V.Exas.
Não sei se fui claro.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço, Sr. Presidente.
Agora, a pergunta que faço a V.Exa. é a seguinte: caso não seja votado hoje, sendo votado na terça-

feira, que seria o primeiro dia subsequente, se há algum prejuízo para a agenda que nós combinamos
anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho, se nós não votarmos
ainda hoje, podemos votar também amanhã, se houver o acordo.

A minha sugestão, que farei, conversando, é que votemos isso, no mais tardar, na segunda-feira, junto
com o relatório da Receita, porque só posso votar o relatório da Receita com o término dos relatórios setoriais.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então digo a V.Exa. o seguinte: em relação a essa decisão
do próximo calendário, vamos ter uma conversa entre nós oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sim. Eu também sugiro. Logo após a votação dos 3
relatórios setoriais, nós vamos suspender a sessão e vamos conversar, como um todo, para estabelecer a
votação. Se ficarem 2, qual seria o melhor momento para que pudéssemos votar os 2. Insisto em dizer, também
o relatório da Receita.

Outro aspecto sobre o qual eu já havia conversado: pretendo votar, está pronto, o relatório do Comitê
de Obras Irregulares ainda hoje.

V.Exa. quer a palavra, Deputado? (Pausa.)
Com a palavra o Relator-Setorial da Área Temática nº 9, Agricultura e Desenvolvimento Agrário,

Deputado José Maia Filho. O Relator-Setorial está com a palavra para a apresentação do seu 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.
O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, quero dizer

que o nosso relatório foi feito com critérios altamente técnicos. Mesmo com a dificuldade que tivemos para
atender a todas as demandas recebidas e cortar o mínimo possível dentro do Orçamento dos Ministérios, nós
conseguimos contemplar as emendas com uma média razoável, sempre obedecendo ao critério histórico e
outros critérios técnicos. Cortamos, nos Ministérios, aquelas ações que não eram ações fins.

Por designação do Sr. Presidente, “na forma do art. 15 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso
Nacional, recebemos a honrosa missão de examinar e relatar as peças orçamentárias concernentes à Área
Temática IX: Agricultura e Desenvolvimento Agrário, do referido projeto de lei. Esta Área contempla as matérias
relativas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ao
Ministério da Pesca e Aquicultura, seus órgãos, entidades e fundos.

O montante programado para a Área Temática IX totaliza 12,8 bilhões de reais, sendo 11,2 bilhões de
reais do Orçamento fiscal, 1,6 bilhão de reais do Orçamento da Seguridade Social e 17,5 milhões de reais do
Orçamento de investimento das Estatais.

A programação dos órgãos que compõem essa Área Temática não está obtendo bons índices de
execução. No Ministério da Agricultura foram empenhados, até novembro último, apenas 57% dos recursos
autorizados para as despesas primárias discricionárias. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, apenas 54%
dessas despesas foram empenhadas. No Ministério da Pesca e Aquicultura, de cada 10 reais de despesas
autorizadas, apenas 3 reais foram empenhados.

Mesmo com os reflexos da crise econômica internacional e com os problemas climáticos adversos, a
produção de grãos foi a segunda melhor da história, alcançando 146,9 milhões de toneladas.

Em  2010, o agronegócio continua sendo o segmento que mais tem contribuído para os resultados da
balança comercial brasileira.

A despesa total proposta para o Ministério da Agricultura em 2011 é de 8,1 bilhões.
Observam-se modestos aumentos nos valores propostos para os grupos de despesa Investimentos e

Outras Despesas Correntes, enquanto as dotações para Pessoal e Encargos Sociais continuam a crescer.
O orçamento proposto para a EMBRAPA cresceu, mas muito pouco para o porte e a importância de

suas atividades atuais e futuras: 1.8%.
Em relação ao PLOA 2010, os gastos administrativos apresentam aumento de 65 milhões, ao passo

que os gastos em atividades finalísticas são novamente reduzidos em 32 milhões.
A proposta orçamentária CONAB (2,8 bilhões) praticamente repete os valores de anos anteriores.

Existem indícios saudáveis de que o Governo intensifica sua política de apoio à comercialização de produtos
agropecuários. Embora não integrem a programação desta Área Temática, os créditos de apoio à
comercialização propostos para 2011 são mais de 40% superiores aos propostos em 2010. Destaca-se o valor
de 2,4 bilhões previstos para a Ação “0300 — Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de
Produtos Agropecuários”. Essa quantia é quase o dobro da proposta em 2010. A Ação “0294 — Equalização de
Juros nas Operações de Custeio Agropecuário” conta com 1,2 bilhão.

O valor total da proposta orçamentária do FUNCAFÉ para 2011 é 45,1 milhões, 6,4% superior ao
apresentado em 2010. Esse aumento é modesto, mas representa a terceira variação positiva consecutiva da
proposta.

A proposta apresentada para a Administração Central do Ministério da Agricultura atinge 3,4 bilhões, o
que corresponde a um aumento de 7% em comparação a 2010. A execução orçamentária alcançou 55% até 3
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de novembro de 2010. Ou seja, faltando apenas 2 meses para o fechamento do exercício, pouco mais da
metade do autorizado foi executado.

No Ministério de Desenvolvimento Agrário, houve aumento de 9,9% nos recursos propostos para 2011,
em relação aos do PLOA de 2010.

No INCRA, a proposta para 2011 apresenta queda de 10,8% em relação à de 2010, atingindo todos os
programas voltados à reforma agrária.

O Ministério da Pesca e Aquicultura contará com recursos globais da ordem de 378 milhões. Em
relação ao PLOA 2010, houve um decréscimo de 105,7 milhões, quando foram propostos 484 milhões, o que
representa uma variação negativa de 22%.

Dos 28,6 milhões previstos para serem executados pelo setor privado, no âmbito do Ministério da Pesca
e Aquicultura, chama a atenção o fato de que 14,1 milhões são classificados em investimentos.

Nesta Área Temática, 191,8 milhões foram alocados no Subtítulo “0101 — Municípios de até 50 mil
habitantes — Programa Territórios da Cidadania”, cuja descrição não indica a localização física da ação. Tal
subtítulo permite a alocação de recursos ao “Programa Territórios da Cidadania”, o qual não integra o Plano
Plurianual 2008/2011, o que se mostra incompatível com o art. 15 da Lei nº 11.653, de 2008.

A partir de setembro do corrente ano, foram aprovados um crédito especial e um crédito extraordinário
com repercussão nas programaçõess de unidades orçamentárias abrangidas pela Área Temática IX. O crédito
especial beneficia a Administração Central do Ministério da Agricultura, no valor de 300 mil, enquanto o crédito
extraordinário contempla o Ministério do Desenvolvimento Agrário no valor de 210 milhões, destinando-se a
despesas correntes do programa Agricultura Familiar — PRONAF.

Até esta data, nenhuma obra constante da programação desta Área Temática foi incluída na relação
das obras com indícios de irregularidades graves, elaborada pelo TCU.

O setor recebeu 771 emendas, sendo 733 individuais, 29 de bancada estadual e 9 de comissão. Todas
as emendas individuais foram aprovadas integralmente, ocasionando acréscimo de 672 milhões à programação
desta área.

A Área Temática contou com um aporte inicial de recursos, para atender as emendas coletivas, da
ordem de 119 milhões.

Para se chegar a um valor correspondente a um atendimento mínimo às emendas coletivas, foi
realizado, nos termos do Parecer Preliminar, um corte na programação apresentada da ordem de 187 milhões.

Em relação a esta Área Temática, a proposta do Poder Executivo é compatível com a Constituição
Federal, com a Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008 — Plano Plurianual 2008/2011, observadas as ponderações
constantes do item 8.2 deste relatório, com a Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e com a Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000.

Obras com Indícios de Irregularidades Graves
Dedicamos especial atenção à análise das informações levantadas pelo Tribunal de Contas da União

no que se refere a obras com pendências junto àquela Corte. Observamos que, até esta data, nenhuma obra
constante da programação desta Área Temática foi incluída na relação do TCU, não havendo, assim, restrições
para alocação de dotações na Proposta Orçamentária para 2011.

Análise das Emendas
A Relatoria da Área Temática IX –— Agricultura e Desenvolvimento Agrário recebeu 771 emendas para

analisar, sendo 733 individuais e 38 coletivas. Das coletivas, 29 são de bancada estadual e 9 de comissão.
Dessas, 5 são de comissão permanente da Câmara dos Deputados e 4 de comissão permanente do Senado
Federal.

O valor solicitado pela emendas de apropriação alcançou 4 bilhões, não tendo sido apresentadas
emendas de remanejamento. As emendas de bancada estadual somaram 1,75 bilhão, as de comissão
totalizaram 1,65 bilhão e as individuais atingiram 670 milhões.

Não foram apresentadas emendas à programação de investimento das estatais desta Área Temática.
Análise de Admissibilidade
A Resolução nº 1, de 2006 — Congresso Nacional prevê o exame e a apreciação preliminar da

admissibilidade das emendas antes do início da discussão do correspondente relatório.
Nesse sentido, verificamos que, após os ajustes mencionados no item anterior, todas as emendas

apresentadas a esta Área Temática ficaram em conformidade com o disposto na referida Resolução e com o
Relatório de Atividades do Comitê, já aprovado pela CMO.
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Fontes de Recursos
Na fase que compete a esta Relatoria, dispomos do montante de 978 milhões, 192 mil e 785 reais, para

atender às emendas apresentadas. Foram utilizadas as seguintes fontes de recursos:
- Recursos recebidos do Relator-Geral, nos termos do item 26.2 do Parecer Preliminar 2010: 119

milhões;
- Recursos recebidos do Relator-Geral, nos termos do item 25.1 do Parecer Preliminar 2010: 671

milhões;
- Recursos cancelados nos termos do item 30.1, Parte B, do Parecer Preliminar 2010: 175 milhões;
- Recursos cancelados nos termos do item 30.2, Parte B, do Parecer Preliminar 2010: 11 milhões,

386 mil.
Esta Área Temática contou com um aporte inicial de recursos, para atender às emendas coletivas, da

ordem de 119 milhões. Esse valor se revelou insignificante em face do alto volume da demanda de recursos
para atendimento das emendas coletivas. Assim, embora tenhamos estudado e reconhecido o mérito dos
programas de trabalho apresentados pelos órgãos que compõem esta Área Temática, tivemos de cancelar
dotações em GND4 e GND5, nos termos do Parecer Preliminar para 2011.

Os cortes efetuados foram feitos após consultas aos Excelentíssimos Senhores Ministros das Pastas
que compõem esta Área Temática. Evitamos o cancelamento nas ações com dotações inferiores a 1 milhão e,
na medida do possível, preservamos as ações com razoáveis índices de execução orçamentária.

Parecer às Emendas
Verificamos, inicialmente, que, nos termos da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, as

emendas apresentadas a esta Relatoria atendem às normas constitucionais e legais em vigor e são compatíveis
e adequadas com a LDO 2011, com o PPA 2008/2011, com a Lei nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101,
de 2000 (LRF) e com demais legislações orçamentárias em vigor.

Parecer em Relação às Emendas Individuais
Considerando o que foi exposto e após minucioso exame em relação ao mérito e às normas para

apresentação das emendas contidas no Capítulo XIV e na Subseção V da Seção VI da Resolução nº 1, de 2006,
do Congresso Nacional, e na Parte B do PARECER preliminar, somos pela aprovação de todas as 733 emendas
individuais apreciadas.

Parecer em Relação às Emendas Coletivas
Decidimos, após criterioso exame em relação ao mérito e às normas para apresentação das emendas

contidas (...) na Seção VI da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, bem como na Parte B do Parecer
Preliminar, acolher parcialmente todas as emendas coletivas apresentadas.

Recomendações à Relatoria-Geral
Nesta etapa, gostaríamos de contar, mais uma vez, com a elevada sensibilidade da Sra. Relatora-Geral

para as emendas listadas a seguir, que consideramos de fundamental importância para o setor agropecuário e
para o desenvolvimento agrário e que, por condicionamentos impostos pela disponibilidade de recursos a esta
Relatoria, ficaram sem o devido e meritório tratamento:

1 - Emenda nº 50100001, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, com o título “Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário”, atendida parcialmente com 31 milhões;

2 - Emenda nº 50100002, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, com o título “Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário”, atendida parcialmente com 8 milhões;

3 - Emenda nº 60120003, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, com o
título “Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais”, atendida parcialmente com 8 milhões;

4 - Emenda nº 60050001, apresentada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
com o título “Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio”, atendida
parcialmente com 7,9 milhões.

Gostaríamos de contar também com o apoio e a compreensão da Sra. Relatora-Geral para incluir os
recursos aprovados na Emenda nº 50100001, da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento na
categoria de Resultados Primários — RP3.

Outrossim, conforme abordado na parte “5 — Programa Territórios de Cidadania” deste relatório,
sugerimos à Relatoria-Geral que utilize as prerrogativas previstas no art. 144, incisos I e II, da Resolução nº 1,
de 2006, do Congresso Nacional, no sentido de proceder aos necessários ajustes do Subtítulo “0101 —
Municípios de até 50 mil habitantes — Programa Territórios da Cidadania” à classificação funcional-programática
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prevista no PPA 2008/2011, tendo em vista que os valores alocados na respectiva codificação também atingem
os órgãos de Áreas Temáticas diferentes.

Considerações Finais
Diante dos parâmetros citados, procuramos trabalhar a proposta de orçamento para 2011 desta Área

Temática, enfatizando, dentro das limitações desta Relatoria, os programas que agregam mais recursos para
pequenos investimentos de base na agricultura, no desenvolvimento agrário e na pesca e aquicultura que
possam estimular a produção e organizar ou facilitar o abastecimento alimentar, nos termos da nossa
Constituição Federal.

Esses programas são executados por meio de inúmeros projetos que pontualmente se revelam como
solução para problemas locais ou para a superação de pontos de estrangulamento identificados nas justificativas
das emendas apresentadas a esta proposta orçamentária. São pequenas somas de recursos, a maioria
destinadas a municípios com população até 50 mil habitantes, onde a arrecadação própria representa, em
média, apenas 15% da receita nacional.

Lamentamos outra vez a grande redução ocorrida no número das emendas coletivas apresentadas a
esta Área Temática nos últimos exercícios. Temos certeza de que isso não revela, de maneira nenhuma, o
desinteresse das bancadas e Comissões do Congresso Nacional nesse setor. Isso é, antes de tudo, um reflexo
da rigidez imposta pela Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, que privilegia a destinação de
recursos para grandes obras, o que não constitui a nossa maior demanda de recursos.

A exigência feita às bancadas, de apresentar propostas que contemplem apenas aquisição de
equipamentos ou projeto com uma só obra, dificulta sobremaneira as possibilidades de emendamento
orçamentário nesta Área Temática. E o pior dessa exigência é que a distribuição dos recursos do Relator-Geral
às Relatorias-Setoriais se dá exatamente em função do número de emendas coletivas apresentadas às mesmas.

Por esta razão, do valor distribuído (1,69 bilhão) pelo Relator-Geral às Relatorias-Setoriais, coube (....)
apenas 119 milhões, ou seja, 7% do total para atender a 38 emendas coletivas. Para atender-lhes, mesmo que
de forma insuficiente, não tivemos outra alternativa a não ser efetuar remanejamentos na programação
apresentada.

Mesmo em face dessas dificuldades, como resultado da apreciação da parte do Orçamento que cabe a
esta Área Temática, apresentamos um substitutivo que amplia a respectiva proposta em cerca de 833 milhões.

As propostas aprovadas representaram um aumento líquido nas dotações para gastos em outras
despesas correntes (GND3) no valor de 134 milhões e, em investimentos (GND4), da ordem de 768 milhões.

No trabalho de apreciação do Congresso Nacional à proposta orçamentária desta Área Temática
destacam-se ainda os acréscimos líquidos de recursos ao Programa “Apoio ao Desenvolvimento do Setor
Agropecuário”. Esse valor é vinte vezes superior ao apresentado na Proposta do Executivo. Destacam-se
também os Programas “Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do
Agronegócio” (mais 31 milhões), “Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (mais 60 milhões),
“Desenvolvimento Sustentável da Pesca (mais 57 milhões) e “Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio”
(mais 23 milhões).

Voto
Pelo exposto no presente Parecer, somos pela aprovação da proposta orçamentária para o ano de

2011 (PLN nº 59, de 2010, do Congresso Nacional), no que concerne aos órgãos e entidades albergados pela
Área Temática IX — Agricultura e Desenvolvimento Agrário, nos termos apresentados pelo Poder Executivo na
forma da Mensagem Presidencial nº 121, de 2010, do Congresso Nacional (...), com as alterações decorrentes
das emendas para as quais propomos aprovação ou aprovação parcial.”

Desta forma concluímos a leitura do nosso relatório e o deixamos à apreciação dos membros desta
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - o relatório está em discussão.
Para discutir, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, é importante ressaltar o trabalho do Deputado Mainha, do Piauí. O fato de S.Exa. pertencer a um
Estado do Nordeste que é hoje uma fronteira agrícola importante e dinâmica do Brasil certamente lhe deu a
expertise e a condição necessária de se debruçar sobre o tema com tanta familiaridade. S.Exa. consegue fazer
um grande relatório, que certamente será aprovado por seus pares aqui.
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Na ocasião da apresentação dos destaques, Deputado, nós já fizemos isto, mas, para evitar até que
discutamos isso mais adiante, aproveito esta oportunidade para pedir a V.Exa., Deputado José Maia Filho, um
olhar mais especial aos Destaques nºs 21 e 20, que fazemos, em relação ao nosso Estado do Rio Grande do
Norte. São emendas de bancada de um Estado pobre do Nordeste brasileiro que, a exemplo do Estado de
V.Exa., tenta ajudar os seus agricultores familiares. É um destaque apresentado pela nossa bancada que trata
de patrulhas mecanizadas. E houve uma redução expressiva entre o que foi proposto e o que foi incluído por
V.Exa., com os argumentos que expôs anteriormente, realmente bastante elucidativos.

Ao outro destaque, o Destaque nº 20, Relator, pediria especial atenção. É um destaque que propicia a
construção de um terminal pesqueiro no Rio Grande do Norte. A consolidação da construção desse terminal
pesqueiro não é uma ação do Rio Grande do Norte, mas uma ação do País. Hoje, grandes cardumes de atum
passam pela costa brasileira e são capturados, principalmente, por barcos pesqueiros de outros países, como a
Coreia, a Espanha, a França. E esses barcos normalmente vão se guarnecer em Buenos Aires e em
Montevidéu, porque não há a estrutura pesqueira de um terminal no Brasil que possibilite aos barcos que
pescam em Fernando de Noronha e na costa do Rio Grande do Norte serem abastecidos. Isso porque não há
estrutura para a captura de um peixe considerado o “boi do mar”, o atum.

Aliás, Sr. Relator, o Brasil não tem sequer condição de fazer frente à captura das suas cotas — são
cotas internacionais, definidas em tratados. E o Brasil não tem uma frota adequada para fazer essa captura, nem
uma região adequada para abastecer esses barcos.

Então, pela sua condição geopolítica e geográfica, o Rio Grande do Norte, a esquina do Brasil, tem a
possibilidade de sediar esse terminal pesqueiro, para que os barcos que pescam na costa do Rio Grande do
Norte não tenham de ser abastecidos na Guiana Francesa e no Uruguai. Não é isso, companheiro do Paraná,
que conhece bem a realidade, porque Santa Catarina também tem um grande potencial nessa expectativa?

Então, peço a V.Exa. especial atenção ao destaque que fazemos, para que a construção desse terminal
pesqueiro permita que os recursos investidos no abastecimento dessas embarcações fiquem aqui no Brasil,
inclusive a um custo muito mais adequado. Isso porque sair da costa do Rio Grande do Norte para o Uruguai,
para abastecer o barco, temos de convir, é um plano de logística superlativo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Inscrita para discutir a Deputada Lídice da Mata.
A SRA. DEPUTADA LÍDICE DA MATA - Sr. Presidente, caro Relator, a bancada da Bahia apresentou

quatro destaques, entre eles dois para corrigir os valores das Emendas 71060003 e 71060004. No entanto, os
dois outros destaques — e já estive com a Consultoria de manhã — pretendem corrigir, na verdade, um
equívoco da Consultoria, ao modificar o subtítulo das emendas de bancada.

Portanto, gostaria de deixar registrado em ata que a Emenda de Bancada da Bahia nº 71060003 —
Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais; Aquisição de Equipamentos Agrícolas, como
foi definido pela Consultoria —, na verdade, deve ser lida da seguinte forma: “Aquisição de equipamentos no
Estado da Bahia”, sem o acréscimo da palavra “agrícolas”, que limita o âmbito da emenda.

A Emenda nº 71060004, destinada à CEPLAC, importante instituição brasileira, voltada especialmente
para o desenvolvimento da lavoura cacaueira — trata-se de emenda de Apoio a Projetos de Desenvolvimento do
Setor Agropecuário —, tem no seu subtítulo a proposta de aquisição de equipamentos no Estado da Bahia, com
a intenção explícita da nossa bancada, autora desta emenda, de fortalecer aquela instituição, há muito tempo
desassistida pelo Governo Federal. Portanto, ao modificá-la para “Aquisição de Equipamentos Agropecuários”, a
Consultoria rompe com a intenção objetiva da nossa bancada, que é a de fortalecimento da instituição para a
compra de equipamento.

Já entrei em contato com o consultor, para que refaça o subtítulo da emenda, ou seja, aquele que foi
proposto originalmente pela bandada do nosso Estado.

Quanto aos valores, nós também apresentamos destaque e gostaríamos de contar com o apoio e a
compreensão de V.Exa. para que fossem corrigidos no sentido de que garantissem ao Estado da Bahia
continuar contribuindo de maneira importante com o País na área agrícola. Essa emenda, na verdade, destina-
se às áreas de irrigação, que nós gostaríamos que obtivesem apoio nesse relatório, para serem fortalecidas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão o relatório.
Para discutir, Deputado Eduardo Sciarra.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

53

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Deputada, Srs. Deputados
e Senadores, quero inicialmente cumprimentar o Relator, meu colega de partido, Deputado José Maia, querido
Mainha, e dizer que o Estado que S.Exa. representa, o Estado do Piauí, hoje uma grande fronteira agrícola do
nosso País, esteve muito bem representado na discussão do Orçamento através da sua relatoria.

Deputado Mainha, das duas emendas da bancada do Paraná, uma delas foi pedida pelo Governador
eleito do Estado, Beto Richa, que incluiu no seu programa de governo a proposta de colocar à disposição dos
Municípios patrulhas mecanizadas para atender à readequação de estradas na área rural.

O Paraná, Estado agrícola importante que é, líder na produção de grãos do nosso País, tem uma
necessidade muito grande de readequação de estradas. Em relação à aquisição dessas patrulhas mecanizadas,
que se pretende incluir como programa de governo — e o Governo do Estado do Paraná também destinará
recursos específicos para isso —, há uma disparidade entre as duas emendas: uma emenda atende a uma
disposição regional; a outra emenda atende ao Estado inteiro com essas patrulhas mecanizadas. Cada conjunto
dessas patrulhas mecanizadas custa aproximadamente 2 milhões de reais.

Como não tenho a prerrogativa de falar pelo coordenador da bancada — e não sou coordenador da
bancada; se fosse, poderia até dizer da possibilidade de ajustar uma emenda e outra —, quero fazer um pedido
especial. O coordenador da bancada, quando da reunião com o Relator-Geral, vai fazê-lo. Mas, neste momento,
até para poder levar ao Governador eleito, que imaginava um valor muito maior do que este, peço que
consideremos uma das emendas, a Emenda 71170002, para a qual foram apresentados dois destaques: um de
minha autoria, o Destaque nº 6; outro de autoria do Deputado Alex Canziani, o Destaque nº 15. Trata-se de dois
destaques à mesma emenda.

Então, peço consideração especial, ainda na votação do relatório setorial de V.Exa., para que
pudéssemos fazer uma diferenciação, visto que se trata de emenda muito importante para o Estado do Paraná.
E foi a emenda que o Governador priorizou, na discussão e na votação do Orçamento.

Parabéns pelo seu trabalho, Deputado Mainha!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão o relatório.
Para discutir, Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu também gostaria de cumprimentar o

Deputado José Maia Filho, o Mainha, pelo relatório que acaba de apresentar a esta Comissão.
E quero também fazer aqui um registro sobre o valor destinado ao Estado de Goiás, que ficou em nono

lugar, apesar da sua enorme vocação agrícola. E esta emenda atende a um projeto do Governador eleito,
Marconi Perillo, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado, onde se verifica um IDH completamente
diferenciado em relação às outras regiões do Estado.

E o objetivo é justamente o de fazer o mesmo programa de desenvolvimento regional. Quer dizer,
estimular a produção agrícola, os pequenos e médios produtores, principalmente dando suporte, através de ação
conjunta da Prefeitura e dos Governos Federal e Estadual, aos projetos de assentamento do INCRA.

Tradicionalmente, a bancada de Goiás apresenta emenda com relação à aquisição de patrulhas
mecanizadas para o Estado de Goiás. E esta emenda, com relação aos valores estabelecidos nos últimos anos,
está muito aquém; e também em relação aos valores dos outros Estados do País. Há um desequilíbrio muito
grande, uma vez que apresentamos uma emenda e fomos contemplados com 8 milhões, e outros Estados foram
contemplados com valores que representam o dobro dos nossos.

Entendo a necessidade de votarmos o relatório setorial, mas, sem a equalização desses valores,
naturalmente a bancada de Goiás vai impor uma discussão maior na votação do relatório geral. Então,
apresentamos o Destaque nº 4 e pedimos a atenção especialíssima do nosso Relator, para que faça essa
diferenciação e equalize a distribuição de recursos entre todos os Estados do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, bom dia.
Em primeiro lugar, Deputado Mainha, quero parabenizar V.Exa. pelo relatório equilibrado que

apresentou, naturamente dispondo de poucos recursos. Não sendo mágico, V.Exa. não pode fazer melhor do
que o que fez. Mas quero chamar a atenção de V.Exa., na condição de coordenador da bancada do Piauí, para
o Destaque nº 7, à Emenda 71190003, da bancada do Estado do Piauí. Com a emenda, pleiteamos recursos
para os pequenos e miniprodutores rurais do Estado.
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Como sabe V.Exa., o nosso Estado é essencialmente agrícola, tem a menor renda per capita do País e
é muito dependente desses recursos para a sua agricultura, principalmente, e para o resto das suas atividades
econômicas. Sei que V.Exa. dispõe de poucos recursos, mas gostaria de contar com a sua compreensão, com a
sua boa vontade — com a qual sei que conto.

E, se não for possível a V.Exa. alocar os recursos de que porventura não vier a dispor, sugiro que faça
uma indicação ao Relator-Geral no sentido de que aumente o valor desta emenda, tão importante e útil para o
nosso Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Um minuto, Deputado.
Questão de ordem?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Peço a atenção da nossa assessora.

Fui informado pela nossa Assessoria agora, ao pretender fazer um destaque ao relatório do eminente Relator,
Deputado Mainha — um destaque de recomposição de receita a favor da EMBRAPA —, de que o sistema
acusou que eu não faço parte da Comissão. Como pode atestar V.Exa., eu faço parte da Comissão.

Então, peço até a solidariedade dos colegas e que V.Exa equacione essa situação. Senão, vai terminar
o tempo para a apresentação de destaques e vamos prejudicar uma empresa importante como a EMBRAPA, já
que sem ser membro da Comissão não posso fazer esse pedido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, garanto que será aceita. Até porque,
Deputado, estou com um destaque que foi aceito. Então, é um problema pontual.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas destaque de emenda é possível. Para fazer emenda
de recomposição, o sistema está dizendo que, por eu não fazer parte da Comissão, não aceita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou verificar.
Só um minuto. Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, membros da Comissão de Orçamento, meu

querido Relator, primeiro deixe-me dizer que é uma alegria estar aqui hoje ao lado de V.Exa. para defender o
relatório do Deputado Mainha e também os interesses da Bahia. Confesso que estava com saudade, e continuo.
Espero, no próximo ano, matar essa saudade retornando ao convívio, na condição de membro titular da
Comissão.

Mas, convocado que fui pela coordenadora da bancada da Bahia, já que sou subcoordenador, vim aqui
fazer um apelo ao nosso ilustre Relator para que possa, primeiro, corrigir o erro que foi expresso pela Deputada
Lídice da Mata. Quero reforçar esse pedido para que possamos, na Emenda nº 3, repor a palavra que foi
excluída e que repercutirá no bojo. Isso se o Deputado Colbert permitir que eu olhe de frente para o Relator.

Nesse sentido, gostaria de pedir a V.Exa. — não sei se haverá recursos disponibilizados pelo Relator-
Geral, pelo que se informa o futuro Relator-Geral, que não sei se continuará ou não — para que os setoriais
disponibilizem mais recursos para alocação dos destaques de elevação dos valores que estão publicados.

Então, se houver essa possibilidade, gostaria de que V.Exa não apenas ampliasse os recursos contidos
na Emenda nº 4 — esse é o pleito que faço —, porque vai ao encontro de uma política pública importante no
Estado da Bahia de melhoramento da infraestrutura das zonas rurais, o que vale dizer que o Ministério de
Desenvolvimento Agrário tem recursos alocados pela bancada da Bahia para melhorar principalmente a atenção
aos pequenos produtores rurais.

A nossa intenção é poder dar não apenas o apoio técnico, mas também de equipamentos. Não adianta
ter, nas pequenas propriedades rurais, recursos, se não houver a contrapartida pari passu do apoio técnico e
dos maquinários. Porque, se você disponibiliza receitas, crédito, mas não tem como aportar recursos para
maquinário e para gestão técnica da aplicação de fortalecimento dos pequenos agricultores, fica apenas na
intenção. E a bancada da Bahia, no intuito de fechar esse ciclo e priorizar o pequeno agricultor, alocou essa
Emenda nº 4 para a qual V.Exa. disponibilizou os valores de 8 milhões de reais.

Portanto, se houver essa disponibilidade, que sempre há, no Orçamento, por parte do Relator, para que
se ampliem esses recursos, pediria que V.Exa. tivesse uma atenção especial à Emenda nº 4 do Estado da
Bahia.
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Por outro lado, quero reforçar os recursos que V.Exa alocou como emenda da Comissão da Agricultura
da Câmara e do Senado para a EMBRAPA. Acho que a EMBRAPA tem demonstrado, ao longo de sua história,
um compromisso inarredável com as prioridades da agropecuária do Brasil. E quem tem oportunidade de ver os
trabalhos, as gestões, principalmente as ações nos Estados federados, da EMBRAPA, sabe da importância de
alocarmos mais recursos. V.Exa. foi, de certa forma, muito atencioso com a EMBRAPA, porque não apenas
destinou recursos de emenda da bancada do Senado e da Câmara a esse órgão, mas também, se puder, se
houver recursos, ilustre Deputado Mainha, sempre atencioso e elegante, poderá ainda fortalecer os recursos da
EMBRAPA. V.Exa. estará não apenas reconhecendo a história desse importante órgão da República, do
Governo Federal, como também melhorando mais ainda a atenção que tem sido dispensada a inúmeros
Municípios brasileiros e a inúmeras ações promovidas em defesa da pecuária e da agricultura do Brasil.

O Deputado Moka, agricultor que é, sabe da importância disso. Não é à toa que nós temos, pela
primeira vez, recursos volumosos, principalmente diante deste quadro de recessão contido no Orçamento.

Eu queria reforçar os pleitos do Estado da Bahia e apelar para o Relator a fim de que ele efetivamente
disponibilize mais essa oportunidade de atenção. Espero que o nobre Deputado Sciarra, esse competente
membro da bancada do Democratas, continue atuando com brilhantismo na defesa do nosso partido, no seu
Estado e na Bahia.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Posso falar, Sr. Presidente? Quero fazer um protesto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Eu queria lembrar que o nosso Presidente, Deputado

Waldemir Moka, não é agricultor, mas é um grande defensor dos agricultores e dos produtores rurais. Não é
isso, Presidente? Em razão disso eu gostaria de fazer um encaminhamento ao Deputado Mainha, nosso Relator.
Quando eu me manifestei anteriormente acabei esquecendo.

O Presidente da Comissão de Agricultura, Deputado Abelardo Lupion, apresentou quatro destaques
para as emendas da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Quero fazer
aqui a defesa desses destaques, para que o nobre Relator, após apreciá-los, possa atender a nossa Comissão,
que tanto tem defendido a produção agropecuária no País.

Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. quer falar?
O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Quero falar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Sr. Presidente, eu quero registrar que, quando for designado o novo

Relator, seja reconsiderado no relatório do Deputado Inácio Arruda a parte que trata dos recursos hídricos.
Sr. Presidente, eu não ando nesta Comissão. Achei que, apresentando a emenda de bancada para uma

obra em andamento, o Deputado Inácio Arruda, ou o Relator, fossem ter o mínimo de consideração e chamar o
autor. Então...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, eu quero informar...
O SR. DEPUTADO ÁTILA LIRA - Deixe-me terminar. Eu apresentei uma emenda de 50 milhões, e

foram destinados apenas 5 milhões. Acho isso um descaso, uma falta de respeito, sobretudo aqui, onde o
Governo nos trata de forma diferente. Está certo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, eu só quero informar que o relatório do
Senador Inácio Arruda não foi discutido. V.Exa. vai ter a oportunidade de se manifestar quando da discussão do
relatório. É só isso. V.Exa. está se antecipando.

Está encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, antes de V.Exa. encerrar a discussão, eu

queria agradecer a V.Exa. a gentileza e também à nossa Secretária, Myrna, que sempre tenta combater os
excessos que a informatização e a modernização nos impõem. Sempre que ocorre uma situação dessas é para
melhorar o funcionamento da própria Comissão.

E peço a atenção do nosso Relator. Eu também gostaria de falar sobre a EMBRAPA.
Nós apresentamos, Deputado Mainha, uma série de destaques visando à recomposição dos recursos

dessa importante empresa. V.Exa. certamente é sabedor de que a EMBRAPA é líder no Brasil principalmente
em inovação tecnológica, o que nos deu competitividade e ganhos de produtividade e fez com que o País —
quero ressaltar aqui o que ouvi anteriormente do nosso companheiro Sciarra — fosse um dos líderes mundiais,
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quiçá o líder mundial em produção de alimentos, e líder em produção de alimentos de qualidade, o que
possibilitou o superávit bastante razoável da nossa balança. Aliás, a agropecuária, a agroindústria neste País
tem sido a locomotiva do nosso desenvolvimento. Tanto isto é verdade, Deputado Mainha, que estamos hoje
discutindo — aliás, o Deputado Moka é um dos líderes desse processo — a votação ou não do novo Código
Florestal Brasileiro, relatado pelo eminente Deputado do PCdoB de São Paulo Aldo Rebelo.

Nós temos a convicção de que V.Exa. vai ser sensível ao que está fazendo a EMBRAPA neste País
pela produtividade, pelo ganho de qualidade, pela inovação tecnológica. Alguns dos recursos que nós
contabilizamos do Governo Federal para serem aplicados na EMBRAPA, evidentemente conforme o escrutínio e
o livre arbítrio de V.Exa., não foram levados em consideração. Então, eu pediria a V.Exa. que observasse o
Destaque nº 24 e o Destaque nº 25, apresentados por este Deputado para tentar de alguma maneira recompor
os recursos da EMBRAPA.

Agradeço a V.Exa. a compreensão, e também ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão dos destaques, quero passar

a palavra ao Relator, Deputado José Maia Filho.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Os destaques foram parcialmente rejeitados pelo Relator. O

Deputado Rogério Marinho colocou bem a problemática da questão. Ele pede a recomposição dos recursos da
EMBRAPA, e também há um pedido para que se melhore a emenda e se atenda ao setor pesqueiro do Rio
Grande do Norte. Nós temos essa dificuldade.

A questão da Bahia nós vamos atender, a solicitação da Deputada Lídice da Mata. Vamos mudar o
subtítulo.

O Deputado Sciarra apresentou uma demanda para uma emenda do Paraná, importantíssima, um pleito
do Governo para aquisição de máquinas de patrulha. No entanto, diante da nossa dificuldade, temos de
considerar que a emenda do Paraná, se comparada às outras emendas aprovadas, foi das mais bem atendidas,
e este aqui não é o resultado final do valor da emenda. Nós ainda temos o coordenador da bancada, que pode
incrementá-la um pouco, e eu também me comprometo a fazer uma solicitação pessoal à Relatora, para que
contemple essa emenda do Paraná, bem como as outras emendas aqui solicitadas. Portanto, não posso atender
a esse pleito neste relatório, como também não posso atender ao nosso Piauí, defendido pelo nosso Deputado
Marcelo Castro.

Já Goiás, quando se compara com outros Estados, está em nono lugar. E eu queria dizer ao nosso
colega Deputado Luiz Bittencourt que Goiás só apresentou uma emenda. Alguns Estados apresentam mais de
uma emenda. Então, quando há o somatório, evidentemente esse resultado é maior do que o de Estados que
apresentam menos emendas.

Nós não podemos acatar nenhuma emenda que aumente recursos, nem destaque que aumente
recursos de nenhuma emenda.

Quanto à EMBRAPA, nós realmente reconhecemos o mérito do que foi defendido para a EMBRAPA,
bem como a importância das pesquisas para a agricultura brasileira. Eu salientei bem no relatório a importância
da EMBRAPA, mas, se nós formos analisar os números, veremos que cortamos da EMBRAPA um dos menores
percentuais, considerados todos os Ministérios. Cortamos 21 milhões, mas, em contrapartida, implementamos,
através de emendas de bancada e de emendas individuais, 65 milhões. Portanto, no relatório final, feito esse
balanço entre o que foi cortado e o que foi acrescido pelas emendas, a EMBRAPA acabou tendo um ganho
líquido de mais de 40 milhões.

Eu me coloco à disposição de todos os coordenadores de bancada e de todos os Deputados que têm
interesse em que haja uma melhora em determinada emenda para fazer um pleito político à nova Relatora, de
forma a atender aos anseios da agricultura. Afinal, a agricultura ficou com um dos menores orçamentos, o que
se deve ao número menor de emendas apresentas, e é dessa forma que se faz a distribuição de recursos nas
relatorias setoriais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A discussão já havia sido encerrada.
Foram apresentados 29 destaques. O Comitê de Admissibilidade de Emendas (CAE) já se manifestou

quanto à admissibilidade das emendas individuais e coletivas apresentadas, conforme relatório aprovado na 10ª
reunião extraordinária, realizada em 7 de dezembro de 2010.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Presidente, eu gostaria de registrar o grande trabalho feito
pelo Vander e pelo Salvador Júnior, nossos consultores, que com muita competência nos auxiliaram na
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elaboração desse relatório. Eu não poderia deixar de reconhecer a importância deles na finalização deste
serviço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório setorial da Área Temática 9 e a errata
das emendas da Bahia para Agricultura e Desenvolvimento estão em votação na representação da Câmara dos
Deputados, ressalvados os destaques.

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1 de 2006, alterada pela Resolução nº 3 de 2008,

ambas do Congresso Nacional, estabelece: “Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque,
após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques”. Sendo assim, vou solicitar
autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques, por tipo de voto do Relator-Setorial.

Antes, porém, ouço o Relator-Setorial sobre o seu parecer para os destaques.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Os destaques foram rejeitados em razão de indisponibilidade

orçamentária. O destaque da Bahia também foi rejeitado, mas vai ser considerado como uma errata. Já foi
aprovado como errata, exatamente para solucionar a demanda da Deputada Lídice.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Sendo assim, solicito autorização do Plenário para
proceder à votação em globo dos destaques, por tipo de voto do Relator-Setorial.

A proposta de votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator 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 que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, eu votei a favor porque nós estamos

votando o Orçamento para 2011 em 2010. Fez V.Exa. e o Relator-Setorial um belo trabalho, mas eu não poderia
deixar de registrar, Sr. Presidente, também para seu controle, que em 2009, quando votávamos aqui o relatório
do Orçamento para 2010, precisamente no que se refere à Agricultura, o Relator-Geral, Geraldo Magela,
consignou uma emenda importante.

Existe uma grande área comum, RIDE mais a área de influência de Brasília. Apresentamos uma
emenda de 40 milhões no espaço nacional, emenda de Relator. Era uma emenda para atender Minas Gerais, o
Entorno do Distrito Federal e o próprio Distrito Federal. Tudo bem que o Ministério use 50%, que use um tanto,
uma vez que a rubrica era geral. E o Orçamento não tem dono, V.Exa. sabe disso. Mas sabe também que os
adicionais que se conseguem têm uma certa orientação política. Desde que corretamente consignados e
observados os parâmetros e as indicações feitas, não há problema.

Sr. Presidente, quero registrar o que ocorreu no Ministério da Agricultura no ano anterior. Uma emenda
de bancada que foi empenhada totalmente fora daquilo que a bancada decidiu, uma das poucas emendas de
Relator que sobreviveram — o Senado derrubou 99% das emendas de Relator —, uma das pouquíssimas que
se salvaram foi precisamente essa emenda de Relator para o Ministério da Agricultura, dada a sua importância.
Sem a menor cerimônia, o Ministério da Agricultura fez o que quis. Não deu satisfação alguma, não respeitou
sequer a correspondência feita pela Secretaria de Relações Institucionais.

Fique registrado o que aconteceu. Não vou lamentar porque ainda vou correr atrás disso. E as
promessas da Secretaria de Relações Institucionais estão de pé pelo menos em relação ao quinhão mineiro, que
fazia parte dessa emenda. Eu gostaria que o Relator-Geral e os Relatores-Setoriais ficassem atentos a isso,
porque o relatório que apresentam, é claro, é do País, mas desta Casa também partem proposições corretas e
benéficas para o País.

Era por isso que eu queria declarar meu voto. Votei a favor, mas sob protesto pelo que aconteceu em
dois anos anteriores.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
Votação dos destaques com voto do Relator-Setorial pela rejeição.
Em votação em globo os destaques com voto do Relator-Setorial pela rejeição, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Sr. Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
Como foram rejeitados na Câmara dos Deputados, os destaques não vão à votação no Senado

Federal.
Quero agradecer ao Deputado José Maia Filho o seu relatório setorial. Este é mais um relatório setorial

que a Comissão aprecia. Estão previstos, ainda para hoje de manhã, outros dois relatórios.
Quero passar à votação.
Deputado, V.Exa. quer fazer uso da palavra? (Pausa.)
Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Quero apenas dizer que a agricultura é uma área que está

sendo um pouco esquecida pelas emendas de bancada e pelas emendas de Comissão porque, conforme a
legislação, emendas de bancada só podem tratar de grandes obras, e na área da agricultura estão sendo
destinadas emendas apenas para aquisição de patrulhas. As ações de agricultura, que geralmente não são
grandes obras, acabam não sendo priorizadas. Esse é um sentimento que eu tive como Relator e que merece
uma discussão futura, porque pode gerar prejuízos para essa área.

Era essa a consideração que eu queria fazer, agradecendo a todos os colegas da Comissão de
Orçamento por terem aprovado o nosso relatório da forma como nós o elaboramos.

Agradeço também a compreensão daqueles que quiseram um aumento nas suas emendas de bancada
mas não foram atendidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço mais uma vez ao ilustre representante do
Piauí, nosso querido Deputado Mainha.

Vou convidar o Deputado Leonardo Monteiro, que é o Coordenador do Comitê de Obras Irregulares, a
apresentar seu relatório. Antes, porém, conforme já conversei com os Deputados da Oposição, precisamos votar
um requerimento que solicita seja incluída na pauta desta sessão a votação do relatório do Comitê de Obras
Irregulares. Embora ela não estivesse prevista ontem, nós fizemos esse acerto, porque o Comitê de Obras
Irregulares estava com o relatório pronto. E obtive a concordância dos Deputados. De qualquer forma, eu preciso
votar o requerimento, para que, regimentalmente, possamos incluí-lo na pauta.

Requerimento para inclusão na pauta do Relatório nº 2 de 2010 do Comitê de Avaliação das
Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, o COI, referente ao Projeto de Lei
nº 59, de 2010, do Congresso Nacional, o PLOA 2011. O autor da proposição é o Deputado Leonardo Monteiro,
do PT de Minas Gerais, a quem concedo a palavra para a apresentação do requerimento.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.
Senadores, quero cumprimentar a todos.

Primeiro, gostaria de agradecer as condições que a nossa sub-Comissão, que o nosso Comitê teve
para poder desenvolver o seu trabalho. Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, que colocou a estrutura da Comissão
à disposição do Comitê. E agradeço a todos os membros do Comitê, que construíram conosco este relatório.
Procuramos observar a LDO e ouvir o Tribunal de Contas, os órgãos gestores e as empresas públicas
responsáveis pelas obras, tudo com ativa participação de todos os membros do Comitê.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. permissão para ler primeiro a introdução, depois a conclusão do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, eu só preciso que o senhor peça, através

de um requerimento, a inclusão do seu relatório na pauta de hoje.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Perfeitamente, Sr. Presidente.
Peço a inclusão do nosso primeiro relatório, conforme requerimento já assinado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Chamo a atenção dos senhores. Nós vamos botar

em discussão o requerimento do Coordenador do Comitê para que seu relatório seja incluído na presente pauta.
Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

59

Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Feita a inclusão do requerimento na pauta, concedo a palavra ao Coordenador do Comitê de Obras

Irregulares Graves, Deputado Leonardo Monteiro, para que proceda à leitura do seu relatório.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, o presente relatório objetiva relatar as

matérias objeto dos Avisos do Congresso Nacional nº 11, nº 13, nº 19, nº 20, nº 21, nº 22, nº 24, nº 25, nº 26...
(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Do Relatório nº 2?
Conclusões e propostas do Comitê.
A descrição pormenorizada dos fundamentos das proposições do Comitê para cada obra encontra-se

no Anexo 1 deste relatório.
No momento da conclusão do relatório, o Comitê destaca, com satisfação, que o resultado direto mais

importante da intervenção deste mecanismo preventivo de controle é uma expressiva solução ou
encaminhamento dos problemas apontados, com intensa mobilização dos gestores no sentido de adequar
projetos, rescindir ou alterar contratos, realizar estudos ou revogar licitações com o objetivo de adequá-los aos
ditames legais. Este resultado pode ser visto com clareza na redução do número de empreendimentos com
indicativo de paralisação.

Recomendações de paralisação do Projeto de Lei Orçamentária: 29.
Recomendações de paralisação do TCU em 9 de novembro de 2010: 32 contratos.
Recomendações de liberação feitas pelo TCU após 2011: 6 obras.
Ou seja, a partir das reuniões que fizemos e das audiências públicas, o Tribunal de Contas já

recomendou a retirada do Anexo 6 de 6 obras.
Contratos/editais rescindidos, anulados ou extintos, confirmados pelo Comitê: 3.
Outros casos avaliados pelo Comitê com compromisso do gestor de adotar os ajustes pertinentes ou

prestar esclarecimentos ao TCU: 17.
Bloqueios propostos para a LOA 2011: 6.
Portanto, das 32 obras, 6 continuarão no Anexo 6 da LDO.
O Comitê salienta que a inovação introduzida pela LDO 2011 no sentido de o Congresso Nacional

passar a ponderar as razões apresentadas pelos gestores na sua decisão de bloquear ou não os recursos
financeiros para obras com indícios de irregularidades graves introduziu nova dinâmica ao mecanismo cautelar
de que se cuida, bem como trouxe responsabilidade adicional a esta Comissão e, em especial, ao próprio COI.

Com efeito, na nova sistemática, o indício de irregularidades graves apontado pelo órgão técnico
passou a ser mitigado pelas providências adotadas pelo gestor e pelo compromisso público por ele assumido
perante esta Comissão, nas reuniões técnicas e audiências públicas, no sentido de corrigir as irregularidades
apontadas ou prestar os esclarecimentos necessários ao TCU, com vistas a afastar o indício apontado.

Tais providências normalmente envolvem revisão de projetos, realização de novos estudos,
formalização de aditivos contratuais, discussão com os contratados sobre valores controvertidos ou mesmo
apresentação de novas informações ao TCU, no processo regular de oitivas e contraditório instituído por aquela
Corte de Contas.

O resultado deste trabalho é visível e está expresso na quantidade de obras e serviços que este Comitê
apresenta ao Plenário da Comissão Mista de Orçamento, como proposta de inclusão no Anexo VI da LOA 2011,
de apenas seis programas de trabalho, o menor número desde que a sistemática foi instituída.

Dos 32 programas de trabalho inicialmente apontados pelo TCU com indícios de irregularidades graves,
seis, ou seja, 18,7% foram reclassificados pela própria Corte de Contas, após os encontros técnicos e os
esclarecimentos prestados pelos gestores, numa demonstração de agilidade e empenho do tribunal na busca de
soluções. Outros 3 empreendimentos (9,3%) foram liberados em razão de rescisão contratual ou republicação de
edital, o que elimina o objeto sobre o qual incidem as irregularidades apontadas.

Porém, o impacto mais significativo na redução do número de empreendimentos a ser incluído no
Anexo VI decorre do acolhimento por este Comitê do compromisso dos gestores e autoridades estaduais, no
sentido de que vão adotar as providências pertinentes para esclarecimento dos fatos perante o Tribunal de
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Contas da União, ou mesmo para revisar projetos, rescindir contratos ou rever valores orçados controvertidos.
Nessa situação, encontram-se 17 empreendimentos, 53% dos 32 inicialmente apontados pelo TCU.

Ao avaliar os prejuízos econômicos, financeiros, ambientais e sociais que a paralisação dessas obras
poderá trazer para o conjunto da sociedade, este Comitê optou por propor à Comissão Mista de Orçamentos, em
caráter excepcional, que acolha tais compromissos, sem prejuízo da continuidade das ações de fiscalização e da
apuração de responsabilidades dos gestores que deram causas a eventuais irregularidades, caso venham afinal
a ser comprovadas.

Em consequência, resta clara a maior responsabilidade dos membros desta Comissão e, em particular,
dos membros deste Comitê, por ser um colegiado de natureza permanente, no sentido de acompanhar os
desdobramentos resultantes da continuidade das obras, apesar dos indícios apontados pelo TCU. É
certo que a avaliação ora procedida não se esgota neste relatório. Pelo contrário, pode e deve continuar ao
longo de todo o exercício de 2011, de maneira a oferecer resposta rápida, caso as premissas adotadas não se
confirmem.

Portanto, a posição do Anexo VI da Lei Orçamentária não é de modo algum estática. Ao contrário, é
passível de revisão pela Comissão Mista de Orçamentos sempre que surjam fatos novos capazes de modificar a
situação estabelecida.

Aplicada a metodologia de trabalho constante no Capítulo 8 deste relatório, este Comitê propõe que:
a) o Anexo VI — Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves à

LOA/2011 — seja composto pelos subtítulos constantes do Anexo 2 a este relatório;
b) as obras e serviços com indícios de irregularidades graves classificadas pelo TCU como indício de

irregularidade grave com retenção parcial de valores, objeto do Anexo 3 deste relatório, não integrem o Anexo VI
da LOA 2011, a exemplo do procedimento adotado pela elaboração da LOA 2010;

c) seja mantida a pauta de trabalhos do Comitê já no início da sessão legislativa de 2011, com o
objetivo de avaliar quaisquer modificações fáticas na realidade das obras e serviços fiscalizados trazidas ao
conhecimento desta Comissão;

d) sejam reconhecidos por esta Comissão os avanços nos entendimentos técnicos entre a
PETROBRAS e o Tribunal de Contas da União, bem como seja consignado o entendimento de que as condições
de acesso às informações asseguradas à Corte de Contas da auditoria do sistema de custos realizada no
corrente ano devem servir de paradigma para todos os trabalhos de fiscalização, tendo em vista a
imprescindibilidade do acesso à base de dados, sistemas de informações para ampla e irrestrita ação do
controle externo, nos termos da lei;
e) seja solicitado ao Tribunal de Contas da União que informe ao Congresso Nacional o resultado das
providências adotadas em cumprimento aos Itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 3.077/2010 — Plenário, que trata de
irregularidades constatadas nas obras da COMPERJ — RJ;

f) seja registrado de forma expressa que a decisão proposta pelo Comitê em relação ao Programa de
Trabalho nº 17.512.0122.1N08.0011 (sistemas de esgotamento sanitário em Porto Velho) (...), pelo Ministério
das Cidades no Item 6 do Ofício nº 9256/2010 (...) de suspensão dos desbloqueios dos repasses até “a
aprovação do projeto de engenharia e o julgamento do mérito do processo pelo TCU, para definir os
encaminhamentos subsequentes”, não representando de forma alguma condição resolutiva ao disposto no Item
9.1 do Acórdão (...) do TCU —Plenário, nem implicando qualquer manifestação pela modificação dos termos
daquela deliberação.

6.1. Feitas essas ponderações, apresentamos este relatório para conhecimento e deliberação do
Plenário da Comissão Mista de Orçamentos, em cumprimento ao parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 1,
de 2006, do Congresso Nacional.

Brasília, dezembro de 2010.
O relatório, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, está assinado por mim, Deputado Leonardo Monteiro,

pelos Deputados Geraldo Simões, Carlos Brandão, George Hilton, pelo Senador Inácio Arruda, pelos Deputados
Dilceu Sperafico, Luiz Bittencourt, Lira Maia e pelos Senadores Adelmir Santana e Jefferson Praia.

É o nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de cumprimentar o

Presidente desta Comissão pela forma com que encaminhou o trabalho do Comitê de Avaliação de obras com
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indícios de irregularidades indicadas pelo TCU. Sempre disponível, V.Exa. participou de várias reuniões internas
e de todas as audiências públicas que realizamos, demonstrando apoio e preocupado com a transparência dos
intensivos e exaustivos trabalhos que o Comitê desenvolveu ao longo dos últimos dias.

Hoje, tivemos oportunidade de conversar com os gestores das obras, com representantes dos
organismos governamentais responsáveis pelas obras apontadas com algum indício de irregularidade, com o
Ministério das Cidades, com o Tribunal de Contas da União, com Governadores eleitos, com empresas
envolvidas, com a VALEC, com o DNIT, com a PETROBRAS especificamente, o que criou condições para que a
Comissão tivesse o mais absoluto conhecimento de todos os fatos apresentados no Anexo VI.

Cumprimento também o nosso Coordenador, o Deputado Leonardo Monteiro, pela forma tranquila,
serena, equilibrada, sensata com que conduziu o os trabalhos do Comitê, sempre permitindo a manifestação
democrática de todos os Deputados e Senadores que participaram das reuniões, principalmente no sentido de
promover o debate das ideias, o confronto dos indicadores e das planilhas.

É importante também registrar o papel da Assessoria da CMO, o trabalho prestado pelos consultores
Romiro, Fernando e Homero, que, além do acompanhamento técnico, nos subsidiaram com enorme volume de
informações, adicionando dados que às vezes não estavam nos relatórios disponíveis, de modo que
pudéssemos desempenhar a contento nossa missão.

Como participei ativamente de todas as reuniões, sinto que fizemos um trabalho correto, um trabalho
coerente, um trabalho embasado em parâmetros legais, buscando, acima de tudo, imprimir segurança jurídica e
segurança orçamentária para que esses investimentos que, de certa forma, apresentavam indícios de
irregularidades pudessem ser entendidos, discutidos, encaminhados e resolvidos.

Recebemos do Tribunal de Contas da União um conjunto de 32 obras com recomendação de
paralisação. Durante o processo de reuniões internas e de audiências públicas, o próprio TCU recomendou a
liberação de seis dessas 32 obras, já estabelecendo um novo critério em face dos ajustes feitos, o que diminuiu
a incidência de irregularidades.

Os contratos e editais rescindidos por indicação do TCU ou dos gestores foram três e os casos
avaliados para bloqueio propostos na lei de 2011 foram seis.

 O Comitê analisou criteriosamente e liberou 17 obras que estão sendo realizadas em nosso País e que
merecem, mediante permanente avaliação, terem continuidade. Assim, o Brasil não sofrerá prejuízo e
poderemos ter o resultado da conclusão dessas obras, podendo, inclusive, criar uma sistemática através da qual
o TCU melhore ainda mais a sua fiscalização e esta Comissão tenha segurança quando deliberar sobre projetos
com problemas dessa natureza.

Cumprimento o Comitê de Obras Irregulares, detendo-me sobre alguns aspectos importantes do
trabalho do TCU no sentido de estabelecer parâmetros, seguindo preços hoje conhecidos em todo o País
mediante tabelas mantidas como padrão para avaliação de custos e critérios para apropriação dos valores
dessas tabelas com as diferenças regionais.

Ressalto também o trabalho feito pela PETROBRAS. São investimentos vultosos e com grande
repercussão no dia a dia da população brasileira, no desenvolvimento regional e no crescimento da economia
nacional;

Com relação à VALEC, ainda tivemos ressalvas quanto aos investimentos por ela aplicados, mas hoje,
no Brasil, há uma constatação interessante. Há cerca de 10 anos, a VALEC tinha executado cento e poucos
quilômetros de ferrovia no País. Hoje, são mais de 1.600 quilômetros. São obras que se transformaram na
espinha dorsal na ocupação da Região Centro-Oeste, principalmente pela agregação de produtos que podem
ser exportados, gerando empregos e desenvolvimento para a população brasileira. Esses parâmetros não
existiam, muitos deles são decorrentes desses questionamentos, alguns jurídicos, outros econômicos, em
virtude de comparações feitas. E temos plena consciência de que o Tribunal de Contas da União começou
também, a exemplo do que fez com a PETROBRAS, a estabelecer parâmetros mais eficientes de comparação
de preços, dando segurança aos gestores públicos e ao Congresso Nacional na aplicação de recursos e
autorização de investimentos em obras tão importantes para todos nós.

O Comitê cumpriu o seu papel com respeito, seriedade e rigor. Li hoje na imprensa observação de que
o Comitê poderia estar sendo flexível, condescendente com essa situação, mas, na realidade, não está.
Analisamos cada caso criteriosamente, repito; o Tribunal de Contas da União, com todo o rigor, e os gestores,
com o compromisso de combate à corrupção como prioridade número um e de eficiência no investimento do
recurso público, para que isso possa se transformar em melhoria de qualidade de vida para a população. Foi
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uma combinação que deu certo: o trabalho do Tribunal de Contas da União, o avanço da metodologia do Comitê
de Obras Irregulares e, principalmente, a disposição dos gestores de corrigir os erros e equívocos apontados ao
longo da execução desses contratos, no sentido de melhorar, de buscar soluções positivas para a aplicação dos
recursos e de dar garantias para o trabalho que a Comissão precisa fazer.

Aos nossos companheiros da Comissão que não tiveram a oportunidade de participar do dia a dia do
Comitê podemos tranquilamente assegurar que esse trabalho foi feito com critério, com apoio da Assessoria,
com a disponibilidade dos gestores, com o rigor do TCU, para  que essas obras pudessem ter continuidade.

 São essas as minhas considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, eu não pretendia falar depois do Luiz

Bittencourt, nobre representante do PMDB de Goiás, mas não posso deixar de fazê-lo. O Presidente do Comitê,
o Deputado Leonardo Monteiro, é o meu companheiro, e, na qualidade de Coordenador da Bancada do Partido
dos Trabalhadores nesta Comissão, tenho de elogiar o trabalho do Comitê, elogiar o trabalho dos técnicos e
elogiar a sensibilidade do Tribunal de Contas. É conversando, é dialogando que nós vamos chegar ao bom
termo. Por quê? Porque, às vezes, vemos na imprensa que essas obras não deveriam ser feitas de tal forma,
que há suspeita de irregularidade. Ora, se há suspeita, ainda não há irregularidade. Aí que está o erro.

Quem pode fazer uma obra parar somos nós. Só que essas obras — bem avaliadas pelo COI — não
são desejo da PETROBRAS, não são desejo da VALEC, mas, sim, desejo e necessidade do povo. Obras são
paralisadas neste País e, depois de algum tempo, não se encontram irregularidades. Então, a obra torna-se mais
cara, prejudicial para todo mundo, principalmente para a sociedade.

Sr. Presidente, fui audacioso quando cheguei nesta Casa. Relatei uma emenda do Governo, de
quatrocentos e poucos milhões, para o Ministério do Transporte. Conversando com o Presidente da VALEC, ele
me disse o seguinte: “Devanir, não dá para você apresentar alguma coisa para a VALEC começar a fazer andar
a Norte-Sul?” Eu apresentei. Na época, quase que o Governo cai todo na minha cabeça. Mas conseguimos
liberar. O Deputado Virgílio Guimarães, aqui presente, era membro da Comissão quando liberamos a primeira
emenda para a VALEC, a fim de ela novamente tocar as obras da Norte-Sul.

 Essa obra não é do meu Estado ou dos Estados do Centro-Oeste. Ela liga o Porto de Itaqui ao Porto de
Santos. É uma obra importantíssima. Muita gente dizia que essa obra era da Vale do Rio Doce, que só
interessava ao transporte de minério. Não é verdade. Ao longo do caminho há a carne, a soja, o milho, uma série
de produtos que precisam ser transportados. Temos de ligar esses portos e, inclusive, chegar a Barcarena.

Quero dizer ao Deputado Leonardo Monteiro, um mineiro autêntico, de grande paciência, que o trabalho
saiu correto. De 32 obras com problemas, com bom senso, limpamos 26. Sobraram seis. Quero elogiar o seu
trabalho e parabenizá-lo, assim como ao Presidente Moka, que também se empenhou, deu-lhe condições e a
assessoria para que pudesse, junto com o Comitê, realizar esse trabalho.

Nó, na Comissão. também nos empenhamos para realizar nosso papel. E vota esse item, mais do que
dever, é um orgulho para todos nós.

 Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Em primeiro lugar, quer elogiar a escolha, pelo Deputado

Devanir Ribeiro, Líder da bancada do PT nesta Comissão, do Deputado Leonardo Monteiro para coordenar este
Comitê. Todo mundo se lembra das dificuldades que tivemos no ano passado. Este ano não tivemos nenhuma.

Quero também cumprimentar V.Exa., Presidente Moka, por ter realizado, com o Coordenador do
Comitê, o Deputado Leonardo Monteiro, reuniões técnicas abertas, primeiro para que todos pudéssemos
acompanhar os aspectos técnicos das questões, e audiências públicas com os órgãos envolvidos, a fim de que
todos soubessem, de fato, dos problemas que existiam e quais as correções que deveriam ser feitas.

Aqui não houve, em momento algum, nenhum tipo de confrontação ao TCU. Muito pelo contrário, houve
a busca de entendimento. As obras que tiveram problemas estão suspensas. A partir da nossa votação, vão
estar efetivamente paralisadas. Aquelas que tinham alguns problemas, mas que foram solucionados,
logicamente, vão ter sequência, seguindo as orientações estabelecidas pelo TCU.

Presidente Moka, quero dizer que V.Exa. deu uma grande contribuição. A Comissão continua agindo de
forma clara e transparente. As obras vão continuar andando com os ajustes necessários. Aqueles que não têm
jeito, sentimos muito, vão ter de ficar paralisadas.
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Deputado Leonardo Monteiro, V.Exa. coordenou muito bem essa equipe. Muita gente dizia que o
Presidente da PETROBRAS não viria aqui debater, mas ele veio, a convite de V.Exa. Todo mundo dizia que a
PETROBRAS era isso, era aquilo. Não é. É uma empresa que quer contribuir para o bom andamento das coisas,
que em nenhum fugiu do debate. Ela mandou aqui os seus técnicos e, depois, o próprio Presidente veio debater
com esta Comissão. V.Exa. está de parabéns, Deputado Leonardo Monteiro.

Quero cumprimentar também o Deputado Geraldo Simões, que desenvolveu trabalho muito importante
nesse processo, e o Deputado Luiz Bittencourt, que participou ativamente das negociações.

Governadores vieram aqui e tentaram chegar a um entendimento. Mas só isso não bastava.. Se não
houvesse um projeto, não tinha como resolver o problema. A Comissão deixou aberta a possibilidade. Depois de
resolvido, então, vamos trabalhar.

Cumprimento o Romiro, que realizou um grande trabalho de assessoramento.
O relatório nos deixa tranquilos para votar.
A Comissão, ao mesmo tempo, demonstra seu compromisso de permanente acompanhamento dos

processos e de todos os acertos.
 Peço a todos que votemos o relatório, a fim de dar sequência ao nosso trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Comitê de

Avaliação de Obras Irregulares precisa realmente funcionar — e funcionar bem —, principalmente diante das
modificações feitas em sua metodologia por esta Comissão.

Inicialmente, quero saudar o trabalho do Deputado Leonardo Monteiro e dos demais membros do
Comitê.

Li rapidamente o relatório, que é extremamente encorpado. Certamente, S.Exa. teve uma preocupação
muito grande com as questões técnicas previamente levantadas pelo Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar
do Legislativo que merece o nosso respeito. Inclusive, o TCU precisa ter potencializado o seu trabalho, que é
extremamente importante, na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos.

Sr. Presidente Waldemir Moka, Deputado Leonardo Monteiro, senhoras e senhores membros desta
Comissão, é evidente, até por haver um acordo prévio, que votaremos a favor. Todavia, queremos alertar esta
Comissão e Comissão que se instalará no próximo ano — nós somos uma Instituição; as pessoas passam e a
Instituição permanece — que os acordos que estamos firmando com as diferentes entidades e com os diferentes
órgãos do Governo Federal são em relação à modificação de procedimentos. O Comitê aponta que 17 obras
devem ser retiradas do rol das que devem ser paralisadas, com algumas alterações. Que essas alterações,
propostas no relatório, sejam efetivamente acompanhadas pela Comissão e pelo Comitê que passarão a atuar
no próximo ano.

Aliás, deixo aqui uma pergunta ao nobre Deputado Leonardo Monteiro: de que maneira o Comitê
pretende fiscalizar ou averiguar os procedimentos identificados como danosos no decorrer do ano que vem? O
Comitê pretende, a cada três meses, emitir um relatório de acompanhamento?

Chamo a atenção do Presidente do Comitê: seria o caso de V.Exa., a cada 3 meses, até como
proposta, emitir um relatório para verificar se estão sendo cumpridas as recomendações opostas a essas 17
obras, que certamente, representam uma quantia vultosa e expressiva de investimentos em nosso País.

No mais, desejo manifestar a minha alegria ao ver o excelente trabalho apresentado por V.Exa., na
expectativa de que o acompanhamento e a fiscalização sejam permanentes no ano subsequente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Leonardo Monteiro, V.Exa. quer

responder o questionamento?
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sim.
Sr. Presidente, quero, primeiro, agradecer aos colegas as manifestações, especialmente ao Deputado

Gilmar Machado, Líder do Governo, ao Deputado Devanir Ribeiro, Líder da nossa bancada na Comissão, ao
Deputado Luiz Bittencourt, companheiro que trabalhou ombro a ombro na construção desse relatório, ao
Senador Jefferson Praia, sempre presente nos trabalhos do nosso Comitê, e ao Líder da Oposição, Deputado
Rogério Marinho.

 Quero dizer também que o Comitê tem caráter permanente. Inclusive, a LDO determina que, no dia 15
de maio, o Comitê receba do Tribunal de Contas da União o relatório completo sobre essas obras.
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Então, em relação a todas as obras que ficarão sob a observação do Tribunal de Contas, o Comitê, no
dia 15 de maio, receberá um relatório detalhado, e aí aqueles contratos que não estejam sendo cumpridos
poderão ser rescindidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, está inscrito o Deputado Eduardo
Sciarra, a quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, tenho sido aqui, ao longo de
todos esses anos, um crítico com referência à atuação do Comitê de Análise de Obras com Indícios de
Irregularidades, pois ele que não se reunia com periodicidade e deixava para fazer as análises somente no
momento da votação do Orçamento.

Vejo que este ano evoluímos bastante nesse sentido. Quero, por isso, cumprimentar o Coordenador do
Comitê, Deputado Leonardo Monteiro, bem como todos os seus membros.

Quero dizer também que nós, Congressistas, estamos assumindo uma responsabilidade que já era
nossa de fato e que o Tribunal de Contas vem fazendo o seu papel — e tem que fazer mesmo. Portanto, meus
parabéns ao TCU e que continue fazendo esse papel. Nós, no Congresso Nacional, temos também de trabalhar
com afinco para dar conta da nossa tarefa.

Por fim, quero registrar que, ao ler as conclusões do Comitê, notei que o relatório ressalta que, no dia
31 de agosto, quando começa o exame do projeto de lei do orçamento, o TCU já recomendava a paralisação de
29 obras. Mais adiante, em 9 de novembro, a recomendação era pela paralisação de 32 obras. Posteriormente,
6 foram liberadas e 3 rescindidas. O Comitê comprometeu-se a adotar os ajustes pertinentes, prestar
esclarecimentos ao TCU sobre 17 obras e propôs o bloqueio de 6.

No meu entendimento, foi um trabalho feito com responsabilidade. Caberá a nós, no próximo ano,
acompanhar essas 17 obras liberadas para que elas não voltem novamente com indícios de irregularidades
apurados pelo TCU.

Ano passado, votamos a paralisação de algumas obras da PETROBRAS — 5 contratos e 4 editais —, e
houve o veto do Presidente Lula com relação a elas.

Este ano, quatro contratos, no valor de 1,3 bilhão, voltaram a constar da relação do TCU, em virtude de
sobrepreço. Para que isso não aconteça mais, é importante que o acompanhamento seja permanente. Este
Comitê tem de funcionar o ano inteiro, é responsabilidade do Congresso Nacional e da Comissão Mista de
Orçamento — e o Presidente Waldemir Moka foi muito cioso no que diz respeito a essa questão. É importante
que, no próximo ano, essas 17 obras, cujo acompanhamento faremos, sejam executadas corretamente —todos
sabemos os prejuízos que causam ao País as obras paradas —, para que não tenhamos de lamentar a inclusão
de parte delas novamente no rol das que apresentam irregularidades. Queremos que a fiscalização seja
permanente no próximo ano.

Parabéns ao Comitê.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado

Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores,

poucas vezes tivemos oportunidade de dar um voto com tanta tranquilidade, com tanta convicção de estar
fazendo o melhor para o País como agora. Digo isto, Sr. Presidente, porque sei quanta dificuldade tínhamos, no
passado, para votar quer pela continuidade, quer pela paralisação das obras, tanto a Oposição quanto a
Situação.

Explico-me, Sr. Presidente: eu já fui oposição. É impossível, sinceramente, para alguém da Oposição,
diante de um parecer pela suspensão, votar pela continuidade da obra, tendo consciência de que é muito duro
paralisar uma obra que faz sentido para a população.

Lembro-me de quando, como Oposição, suspendemos as obras do aeroporto de Salvador por ter
ocorrido a troca do piso de granito. O granito era diferente, portanto, o preço era diferente. O TCU suspendeu a
obra. Houve revolta em Salvador, cidade eminentemente turística, com a paralisação da obra, motivada pela
troca do piso. É claro que pisos de qualidade diferentes têm preços diferentes, mas vá dizer à população de
Salvador que havíamos paralisado a obra do aeroporto, apoiando o TCU, por causa do tipo de granito.

Como já passei por isso quando Oposição, imagino o que passem hoje os membros da Oposição diante
de situação idêntica: havendo o Tribunal de Contas da União indicado a suspensão, ter de passar por cima do
parecer e votar pela continuidade da obra. É duro! A Situação vive esse mesmo drama traumatizante.
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Sr. Presidente, essa evolução foi fundamental para o bom exercício da Oposição e para a tranquilidade
da Situação. Houve um amadurecimento nesta Comissão.

Por isso, cumprimento V.Exa., Deputado Leonardo Monteiro, e os demais Parlamentares, que sempre
batalharam por esse tipo de evolução, como o Deputado Luiz Bittencourt sentado aqui ao meu lado. Lembro-me
das obras da RIDE de Brasília, igualmente fundamentais. Houve desacertos diversos e batalhamos juntos pela
sua superação. Imagino a sua felicidade, Luiz — a amizade me permite faltar um pouco ao tratamento
parlamentar, Deputado Luiz Bittencourt —, por termos conseguido essa evolução. Fizemos aqui uma espécie de
mesa, a exemplo do que faz o Ministério Público para firmar os TACs, como muitas vezes se fez na indústria
automobilística: havendo problemas que poderiam resultar em demissão, reuniam-se sindicatos, empregadores,
o setor público, Ministérios. Nós constituímos isso na prática aqui, com a presença do Tribunal de Contas, que é
respeitado. Portanto, essa interação é de fato a realização da missão constitucional do próprio Tribunal de
Contas.

Assisti à entrevista do Presidente, que pedia independência. Espero que estejamos falando de
autonomia. O Tribunal de Contas tem de ser autônomo; independente não. Independentes uns dos outros são os
Poderes da República. O Tribunal de Contas deve ter autonomia.

Ninguém pode interferir no estudo de uma Comissão Técnica quando vai proferir seus pareceres, ou
nos levantamentos que farão, nas posições que irão adotar.

O Tribunal de Contas não é independente, mas, sim, autônomo, porque tem de interagir com o Poder
Legislativo. Ele é um órgão acessório a esta Casa legislativa.

Por isso, Sr. Presidente, estamos nos aproximando muito da realização dessa estrutura constitucional
necessária e também de uma tranquilidade para dar um voto, seja da Oposição, que ouvi aqui, seja o nosso do
Governo.

Foram ouvidos aqui o ex-Deputado Leodegar Tiscoski, representante do Ministério das Cidades, o
Presidente da PETROBRAS, o Presidente da VALEC, o Diretor-Geral do DNIT, Dr. Pagot. Enfim, nós realizamos
aqui encontros que apontaram soluções para que as obras andem, para que as fiscalizações permaneçam e
para que as coisas sejam bem resolvidas.

Por isso, Sr. Presidente, com tranquilidade, cumprimento os responsáveis por essa realização e pelo
voto favorável a esse parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Concedo a palavra à Deputada Cida Diogo. Em
seguida, falará o Deputado Colbert Martins, o último inscrito, para que então possamos votar o relatório.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, abro mão da minha inscrição, porque quero
votar o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem a palavra a Deputada Cida Diogo.
A SRA. DEPUTADA CIDA DIOGO - Rapidamente, apenas para parabenizar o Deputado Leonardo,

que, com seu jeito mineiro, conduziu com muita tranquilidade e muita calma essa discussão e conseguiu
elaborar esse relatório de uma forma bastante consensual. Acho que é o caminho correto para que possamos
garantir que obras fundamentais para vários setores, de vários Municípios e regiões do nosso Estado sejam
resgatadas, com esta Comissão dando condição para que isso aconteça.

Parabéns ao Deputado Leonardo pela condução, aos membros do Comitê e, principalmente, à
assessoria técnica da Comissão que foi fundamental, dando suporte e conseguindo viabilizar a apresentação
desse trabalho muito bem-feito que, com certeza, será aprovado por esta Comissão.

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

Não foi apresentado nenhum destaque.
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 da Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Esta Presidência quer fazer um registro. O Deputado Leonardo Monteiro e todos os membros do

Comitê — sou testemunha, porque participei desses eventos — reuniram-se com os técnicos do Tribunal de
Contas da União que analisavam obras paralisadas ou que tinham indícios de irregularidades. Todas as
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tratativas foram feitas da forma mais transparente possível. Acabamos de votar o relatório do Deputado
Leonardo Monteiro, e eu me incluo entre os Deputados que deram esse voto, que confiou. Podemos até estar
errados, mas, Deputado Virgílio Guimarães, trabalhamos com muita transparência, com muita seriedade,
ouvimos todos e temos condições de justificar publicamente os acordos tecnicamente propostos.

Então, quero dar esse testemunho e dizer que tenho a consciência absolutamente tranquila de que
colaborei com esse trabalho, junto com os Deputados Luiz Bittencourt, Dilceu Sperafico e tantos outros que
compuseram esse comitê. E é um voto absolutamente consciente.

Tem a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, acredito que vá haver ainda a manifestação

do Relator e, em seguida, eu gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nós ainda vamos votar um segundo relatório.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, vou falar sobre o encaminhamento dos trabalhos.
Sr. Presidente, V.Exa. é sabedor de que está marcada sessão do Congresso Nacional para o meio-dia,

portanto, faltam 11 minutos. Então, proponho interrompermos agora esta reunião. Esses 11 minutos
correspondem ao tempo de nos deslocarmos ao plenário do Senado para termos condições de realizar essa
sessão do Congresso Nacional, que será rápida, como V.Exa. mesmo sabe, pois há apenas um item na pauta.
Em seguida, V.Exa. suspenderia esta sessão, reiniciaríamos às 14h30min e só terminaríamos depois de votar
todos os relatórios prontos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O outro relatório é rápido. A minha proposta é que o
votemos...

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, que seja lido o relatório, porque se pode pedir a
palavra para discuti-lo. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Infelizmente, ele também não consta da pauta. O
Deputado Leonardo Monteiro tem de fazer um requerimento para pedir a inclusão desse segundo relatório na
pauta.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, requeremos a
inclusão na pauta da votação do Relatório nº 1, do Comitê de Obras Irregulares. Acabamos de votar o Relatório
nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, é o Relatório nº 1, de 2010, do Comitê
de Obras Irregulares, da Comissão Mista de Orçamento, referente ao Ofício nº 1, de 2010, e Avisos nºs 13, 19,
20, 22, 24, 25, 26, 29, 31, da LOA de 2010, constantes da Ordem do Dia da décima reunião desta Comissão.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a inclusão permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam com a inclusão permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Apreciação do Relatório nº 1 apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e

Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COI sobre os avisos — chamo a atenção, Deputado, para
que V.Exa. entenda isso — do Tribunal de Contas da União pendentes da deliberação da Comissão Mista de
Orçamento, em 30 de novembro de 2010, em atendimento ao disposto no art. 122 da Resolução nº 1, de 2006,
do Congresso Nacional, alterado pela nº 3, de 2008, do Congresso Nacional, aos seguintes avisos: OFN nº 11,
de 2010, implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul; Aviso nº 13,
de 2010, Sistema de Esgotos Sanitários no Município de Cariacica, no Espírito Santo; Aviso nº 19, de 2010,
saneamento na área do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, em Minas Gerais; Aviso nº 20, de 2010, construção da
Barragem Rangel, em Redenção do Gurgueia, no Piauí; Aviso nº 22, de 2010, ampliação do sistema de
esgotamento sanitário no Município de São Luís, no Maranhão; Aviso nº 24, de 2010, reforma e construção no
campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul; Aviso nº 25, de 2010,
irrigação de lotes na área do reassentamento na Usina de Itaparica, na Bahia; Aviso nº 26, de 2010, dragagem e
derrocagem no porto de Vitória, no Espírito Santo; Aviso nº 28, de 2010, implementação da Linha 3 do Metrô do
Rio de Janeiro; Aviso nº 29, de 2010, Adequação do Trecho Rodoviário na BR-060, trecho Goiânia/GO-Jataí/GO;
Aviso nº 31, de 2010, sistema de coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário do Município de Porto
Velho, em Rondônia.
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Com a palavra o Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, meus colegas Congressistas, acabamos

de votar o Relatório nº 2, referente à LOA dos destaques de 2011. Portanto, estão pendentes os relativos a
2010. O relatório que vou ler agora e que vamos votar é relativo a 2010.

Os avisos sob exame, portanto, afetam somente o Anexo VI da LOA 2010. O Anexo VI relativo à LOA
2011 já foi tratado no relatório que acabamos de votar.

“A competência do COI para deliberar sobre a matéria consta dos arts. 24 e 122 da Resolução nº 1, de
2006, do Congresso Nacional, nos seguintes termos:

“Art. 24. Ao Comitê de Avaliação das Informações sobre as Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves cabe:

I - propor a atualização das informações relativas a obras e serviços
em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados
em anexo à lei orçamentária anual; (...)

.................................................
Art. 122. As informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da

União, de que trata o art. 2º, inciso III, b, que, no último dia útil do mês de
novembro, estiverem pendentes de deliberação no âmbito da CMO, bem
como outras informações enviadas posteriormente, serão remetidas ao
Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios
de Irregularidades Graves que, sobre elas, se manifestará em relatório único.

Parágrafo único. A deliberação da CMO sobre o relatório de que
trata o caput precederá a do relatório do Relator-Geral do projeto de lei
orçamentária anual.”

Análise.
Dos 12 avisos examinados, este Comitê propõe a alteração do Anexo VI da Lei nº 12.214, de 2010

(LOA 2010), mediante a exclusão de seis subtítulos, inclusão de um subtítulo e arquivamento de cinco avisos. A
análise detalhada de cada aviso, bem como os respectivos projetos de decreto legislativo, quando necessários,
constam dos Anexos I e II deste relatório. A saber: relação dos avisos — inclusive já foi lida aqui pelo nosso
Presidente.

Proposta de encaminhamento.
Em cumprimento ao art. 122 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, os integrantes do

COI aprovam este relatório e o apresentam, juntamente com os respectivos anexos, para conhecimento e
deliberação da nossa Comissão Mista de Orçamento.

Dezembro de 2010”.
Está assinado por mim, Deputado Leonardo Monteiro, pelos Deputados Geraldo Simões, Carlos

Brandão, George Hilton, pelo Senador Inácio Arruda, pelos Deputados Dilceu Sperafico, Luiz Bittencourt, Lira
Maia e pelos Senadores Adelmir Santana e Jefferson Praia.

Este o nosso relatório, Sr. Presidente, que submetemos à apreciação dos colegas da Comissão Mista
de Orçamento. Esperamos que seja aprovado.

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

primeiro, quero dizer ao Deputado Leonardo que todos nós somos testemunhas do seu trabalho, bem como dos
seus companheiros do Comitê de apreciação de obras irregulares.

Estava conversando com o Presidente, e a metodologia utilizada por esses avisos foi a mesma do
relatório anterior. Então, a nossa recomendação é a mesma, de que tenhamos o cuidado de verificar se os
acordos que estão sendo feitos com os autores, os executivos e os indutores dessas obras estão sendo
seguidos.

Estava ouvindo a palavra do eminente Deputado Virgílio Guimarães, que me antecedeu e que, com
muita propriedade, é uma pessoa que já passou outras vezes por esses bancos e esteve dos dois lados do
balcão, uma vez como Oposição e agora como Governo, da nossa responsabilidade de estarmos atentos à
correta aplicação dos recursos públicos, bem como de estarmos sintonizados com a necessidade de não
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paralisarmos obras que poderão eventualmente redundar em prejuízos incalculáveis, em tudo o que acarreta a
paralisação de uma obra. Por outro lado, não podemos ser coniventes com aqueles repetentes reiterados.

Temos inclusive uma situação, que tem sido recorrente nesta Comissão, aconteceu ano passado e este
ano novamente, que é a obra da PETROBRAS, da refinaria Abreu e Lima. Ano passado, ela foi objeto de uma
inspeção do Tribunal de Contas que apontou dificuldades enormes na questão da justificativa de preços da
terraplanagem. Este ano, a mesma refinaria voltou a ter problemas os mais variáveis, cujo Comitê V.Exa.
conduziu muito bem e que demonstra tecnicamente a defesa dos itens apontados pelo Tribunal de Contas, bem
como com as recomendações de correção dos eventuais indícios de irregularidade.

Esperamos, inclusive, que essas obras de grande vulto, importantes para o desenvolvimento do País,
mas que reiteradamente têm mostrado dificuldades e problemas, tenham, nos anos subsequentes, tratamento
diferenciado. Se uma obra é apontada todos os anos nesta Comissão como de dificuldades e todos os anos ela
volta para cá, temos de ter, inclusive em respeito a esta Comissão e ao recurso público, talvez um tratamento
diferente.

Faço um alerta para que aqueles reincidentes, aqueles que reiteram as irregularidades, tenham um
olhar diferenciado desta Comissão.

No mais, quero dizer do nosso apoio ao relatório de V.Exa., reiterando a nossa preocupação em relação
ao pedido que fizemos ao Presidente para a continuidade do processo de votação.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que, após a discussão e a consequente votação do relatório, suspenda
a reunião, e retornemos não às 14h30min, pois nossos companheiros alertaram sobre o almoço, mas às 15
horas e terminemos a reunião só quando votarmos todos os relatórios aptos a serem apreciados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero dar um aviso. Regimentalmente, dia 30 de
novembro, aquelas obras que estavam em andamento têm de necessariamente ir para o Comitê de Obras
Irregulares. Posso garantir a V.Exas. que o tratamento dado a esses avisos foi exatamente o mesmo conferido
ao relatório já discutido.

Nesse sentido, em função do tempo, gostaria de encerrar a discussão e passar à votação do relatório.
Estão encerradas a discussão e a apresentação de destaques.
Não foi apresentado nenhum destaque.
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 o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência vai suspender a presente reunião para que possamos realizar a sessão do Congresso

Nacional, antes convocando a continuidade desta reunião extraordinária para hoje, dia 9, às 14h30min.
Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está reaberta a décima reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010. Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de
trabalhos.

Relatório Setorial da Área Temática IV - Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte.
O Relator-Setorial é o ilustre representante do Rio de Janeiro, Deputado Edmilson Valentim, do PCdoB,

a quem concedo 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.
O Relator está com a palavra.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Obrigado, Presidente Moka.
Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero registrar a honrosa missão de analisar e relatar a proposta

orçamentária na Área Temática IV, o que está sendo uma tarefa muito complexa, mas a complexidade não me
tira a alegria de contribuir com o crescimento do nosso País.

“Em atendimento ao disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constituições
Transitórias (ADCT), o Excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, por
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meio da Mensagem nº 121, de 2010-CN (nº 531, na origem) , o Projeto de Lei nº 59, de 2010-CN, que estima a
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011.

Após designação do Presidente da Comissão Mista de Orçamento, coube a esta Relatoria a honrosa
missão de analisar e relatar a proposta orçamentária da Área Temática IV, composta pelos seguintes órgãos:

24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia;
26000 - Ministério da Educação;
42000 - Ministério da Cultura;
51000 - Ministério do Esporte.
Análise da Proposta.
Comparativo entre os recursos dos Ministérios da Área Temática IV e as receitas correntes do Tesouro

Nacional no período 2009/2011.
Na comparação dos valores da despesa orçamentária dos órgãos desta Área Temática com a receita

corrente do Tesouro Nacional, no período de 2009 a 2011, verifica-se que o total de dotações dos quatro órgãos
componentes da Área Temática IV para 2001 — 72,8 bilhões de reais — representa 7,1% da receita corrente do
Tesouro Nacional estimada para 2011, percentual este menor que o programado para 2010 até a data
considerada.

No entanto, o índice para 2011 supera o dos valores liquidados para 2009 e o da proposta para 2010,
ambos de 6,5%. Ao se confrontar as duas propostas orçamentárias, observa-se um crescimento de quase 25%
das dotações do PLOA 2011, no conjunto dos quatro Ministérios, e uma variação ainda mais expressiva (46,1%)
ao se comparar o PLOA 2011 com o valor liquidado em 2009. Nessa comparação, o orçamento do MEC
apresenta o maior percentual entre os órgãos, cerca de 50%, enquanto no cotejo com a proposta de 2010 o
Ministério do Esporte apresentou elevação de 216%. Cumpre destacar que a significativa variação, em 2010,
entre os valores do PLOA e a despesa autorizada para os Ministérios da Cultura e do Esporte, explica-se pelo
grande número de emendas parlamentares destinadas a esses órgãos recebem durante a tramitação da lei
orçamentária, no âmbito do Congresso Nacional, o que eleva consideravelmente o valor das dotações
autorizadas.

No detalhamento do orçamento dos órgãos, segundo o identificador de resultado primário, nota-se que
o orçamento do Ministério da Educação é composto, em grande parte (63%), por despesas primárias
obrigatórias. Nos demais órgãos, as despesas primárias discricionárias são responsáveis pelas maiores
alocações — 76% no Ministério da Ciência e Tecnologia, 67% na Cultura e 92% no Esporte.

Esse processo está detalhado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, mas, em função da
solicitação do Presidente, vamos acelerar a leitura do relatório, a fim de contribuir para melhor deliberação dos
colegas.

Sr. Presidente, chamo a atenção para o nosso relatório. Ressaltamos que não conquistamos todos os
recursos para a educação. O Ministério ainda enfrenta resistências da área econômica e os 10% de
compensação do FUNDEB estão em valores insuficientes.

O relatório vai solicitar ao Relator-Geral que recomponha essas dotações, diante da falta de recursos
desta Relatoria para proceder tais ajustes. No projeto de lei deveria haver em torno de R$9,1 bilhões e há
somente R$8,9 bilhões mais R$1,2 bilhão que corresponde a valores não integralizados de 2011. Portanto, há
apenas R$7,7 bilhões de valores relativos a 2011.

Essa é uma recomendação importante que esta Relatoria faz.
Das emendas apresentadas.
À programação dos Ministérios que integram esta Área Temática foram apresentadas 2.328 emendas,

sendo 2.208 individuais e 120 coletivas. Das 120 emendas coletivas, 114 são de apropriação e seis de
remanejamento. As bancadas estaduais apresentaram 95 emendas de apropriação e três de remanejamento. Já
as Comissões Permanentes apresentaram dezenove de apropriação e três de remanejamento.

As emendas foram admitidas com exceção das emendas de remanejamento nº 71090011, da bancada
do Espírito Santo, e  nº 71200018 e nº 71200019, apresentadas pela bancada do Rio de Janeiro, que não
propuseram cancelamento na mesma localidade da proposta de acréscimo, contrariando o art. 48 da Resolução
nº 1, de 2006. Por essa razão, sugerimos que elas sejam declaradas inadmitidas, Sr. Presidente.

Dos recursos para o atendimento das emendas.
Para atendimento das emendas individuais apresentadas no setor foram utilizados os recursos

reservados para essa finalidade, conforme disposto no item 25.1 do parecer preliminar. Para atender as
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emendas coletivas, esta Relatoria utilizou os recursos transferidos conforme previsto no item 26.2 do parecer
preliminar, no montante de R$357,4 milhões.

Além disso, foi necessário efetuar cancelamentos parciais em algumas dotações consignadas a
investimentos dos órgãos integrantes desta Área Temática, observadas as disposições do parecer preliminar
(item 30). Após criteriosa análise das programações das unidades orçamentárias, optamos por remanejar
R$155,5 milhões para atender às emendas de apropriação e de remanejamento. Note-se que esse valor situa-se
bem abaixo do que autoriza o parecer preliminar. Os dados  sobre o número e o valor das emendas coletivas e
individuais propostas e aprovadas estão demonstrados na Tabela XXIV, que estão apresentadas e à disposição
dos eminentes Parlamentares.

Dos critérios de atendimento das emendas.
Emendas individuais.
As emendas individuais apresentadas nesta Área Temática têm por objetivo, em grande parte, reforçar

dotações para fomentar a elaboração e implantação de projetos de inclusão digital; apoiar pesquisas para o
desenvolvimento social; apoiar a implantação de centros vocacionais tecnológicos; modernizar e recuperar a
infraestrutura física das instituições federais de ensino superior e dos hospitais de ensino federais; apoiar
entidades de ensino superior não federais; fornecer instrumental para ensino e pesquisa às instituições federais
de ensino superior; apoiar a reestruturação da rede física pública da educação básica; fomentar projetos de arte
e cultura; instalar espaços culturais; ampliar e modernizar a infraestrutura para o esporte recreativo e de lazer; e
apoiar o funcionamento de núcleos de esporte recreativo e de lazer. Todas as emendas individuais foram
atendidas integralmente.

Emendas coletivas.
Na análise das emendas coletivas (Comissões e bancadas estaduais), procurou-se, inicialmente,

verificar o atendimento às normas legais e regimentais e às orientações do Comitê de Admissibilidade de
Emendas.

Para atendimento das emendas coletivas apresentadas nesta Relatoria Setorial, optamos por efetuar
cortes em algumas dotações de investimentos que, no projeto de lei, apresentaram dotações superiores a R$10
milhões e foram programadas em fontes de recursos que permitissem maior flexibilidade de apropriação de
emendas dos diferentes órgãos do setor.

Quero registrar, exatamente aí, a importância, Sr. Presidente, do avanço que tivemos na educação do
nosso País, notadamente no ensino profissionalizante, no ensino superior, o último ano do PPA, obras em
andamento, e a dificuldade, obviamente, de se fazer cortes que prejudicassem esse setor tão importante para o
crescimento do nosso País, o que impactou, obviamente, na disponibilidade de recursos para atender as
emendas parlamentares de bancada.

Foram igualmente preservadas as programações nas quais os cortes poderiam significar paralisação de
obras em andamento, especialmente as relacionadas à expansão das universidades (REUNI) e da rede federal
de educação tecnológica.

Esta Relatoria reconhece a importância da educação e o compromisso do Governo Federal em ampliar
as redes federais de educação, tanto a de nível superior quanto a do ensino tecnológico, bem como o apoio
dado às redes estaduais e municipais, por meio de programas suplementares e de outras transferências de
recursos. Assim, este Relator procurou endossar esse esforço, mantendo a maior parte dessas dotações
preservadas — diga-se de passagem que fui solicitado por muitos Deputados para preservar e evitar cortes
naquilo que já está funcionando e dando certo — e ampliando-as sempre que possível.

Por fim, levando-se em conta todos esses aspectos, esta Relatoria optou por um nível reduzido de
cortes, frente aos limites estabelecidos no parecer preliminar, de modo a preservar as prioridades dos diversos
órgãos, em especial as da educação.

Critérios para atendimento das emendas de bancada.
Na distribuição regionalizada dos recursos por unidade federativa, esta Relatoria ponderou, para

atendimento das emendas de bancada, o quantitativo de emendas apresentadas pelos autores e a proporção
que estas representam no total de suas emendas de apropriação. Deste modo, aquelas bancadas que
apresentaram um número maior de emendas receberam, proporcionalmente, mais recursos desta Relatoria.

No decorrer dos trabalhos foram ouvidas as coordenações das bancadas para que indicassem suas
prioridades. Dessas consultas, de modo geral, constatou-se um maior interesse pelas proposições relativas à
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inclusão digital e à infraestrutura esportiva. Neste último caso, foram priorizadas aquelas relacionadas à Copa do
Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

Aprovamos todas as proposições que receberam parecer favorável do Comitê de Admissibilidade de
Emendas — CAE, ainda que com valor mínimo, de modo que possam ser objeto de ampliação de valores na
fase da Relatoria Geral. Estabelecemos, igualmente, um valor mínimo por Estado e também para as emendas
relativas à expansão da Rede de Educação Profissionalizante e Tecnológica, uma das prioridades desta
Relatoria.

Critérios para atendimento das emendas de Comissão.
Foram realizadas reuniões com Ministros e gestores dos órgãos abrangidos neste relatório, inclusive

reitores e diretores das unidades supervisionadas, para a obtenção de subsídios acerca das programações
orçamentárias de cada Pasta.

Aprovamos todas as emendas que receberam parecer favorável do Comitê de Admissibilidade de
Emendas — CAE, mesmo que com valores aquém do desejado, dada a escassez de recursos de que dispunha
este Relator, de modo que todas possam ser objeto de ampliação de valores na fase da Relatoria Geral. Em seu
conjunto, as emendas de Comissão foram contempladas com 34% do total alocado para as emendas coletivas.

Além das questões anteriormente assinaladas, encontramos dificuldades para equacionar as fontes de
recursos disponíveis nesta Relatoria com o atendimento às emendas apresentadas. Isto se deve ao fato de que
existe, no âmbito desta Área Temática, um volume maior de dotações nas fontes vinculadas à educação, tendo
sido apresentado um número expressivo de emendas em programações dos demais órgãos. Essa inflexibilidade
limitou, em muito, a vontade política da Relatoria em atender, com valores mais expressivos, as inúmeras
demandas e prioridades manifestadas pelos Parlamentares.

Por fim, registra-se que a Emenda 7114004, da bancada de Minas Gerais, possui até a presente data
parecer desfavorável do Comitê de Admissibilidade de Emendas, pendente, no entanto, de decisão da Comissão
Mista de Orçamento.

Nós aproveitamos também este momento, Sr Presidente, e fizemos um adendo numa área temática,
fazendo uma adequação às emendas de bancada do Estado do Paraná, cuja cópia está à disposição dos
eminentes Deputados.

Recomendações ao Relator-Geral:
Esta Relatoria recomenda ao Relator-Geral que amplie o atendimento às diversas emendas que não

puderam ser satisfatoriamente contempladas neste relatório. A situação do País, a necessidade de ampliar o
crescimento econômico, o papel da educação e da ciência e tecnologia no processo de desenvolvimento e a
construção de uma sociedade mais justa e igualitária avalizam a importância desses pleitos, bem como a
contribuição para que os mesmos possam dar ao atendimento das demandas relativas aos grandes eventos que
o Brasil sediará, que requerem atenção especial ao esporte e à cultura, além da inclusão social e do combate à
violência.

Recomendamos ainda ao Relator-Geral que examine a questão do FUNDEB, que já relatei aqui.
Ajustes técnicos:
Cabe observar que alguns ajustes nas emendas se fizeram necessários quer para adequá-las aos

instrumentos legais, quer para corrigir inadequações técnicas. De todo modo, restou preservada a intenção
manifestada pelos autores nas justificativas das emendas. Na maioria dos casos, contatamos os gabinetes dos
Srs. Parlamentares, dos representantes das bancadas ou das Comissões, cujas emendas foram ajustadas, com
o objetivo de informá-los do problema ou de obter informações mais detalhadas. Apenas naqueles casos nos
quais a correção era uma exigência, esse procedimento não foi seguido.”

É o relatório, Sr. Presidente.
“Voto do Relator:
Votamos pela aprovação do Projeto de Lei 5.910, na forma da Mensagem 12110, relativamente aos

órgãos orçamentários integrantes da Área Temática 4, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.”
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está em discussão o Relatório do Deputado

Edmilson Valentim.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA – Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Senador, Srs. Deputados,

inicialmente, quero cumprimentar o Deputado Edmilson Valentim, Relator de matérias tão importantes para o
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nosso País e que se desincumbiu, dentro daquilo que tinha de recursos, tenho certeza absoluta, com justeza e
equidade. Mas, infelizmente, nós temos uma realidade muito aquém daquilo que se imagina para o País. O
próprio Orçamento encaminhado pela União, e o Relator explicita isso, na complementação da União ao
FUNDEB, não coloca os recursos constitucionalmente estabelecidos. E o Relator coloca isto no seu relatório: a
proposta orçamentária de 2011, mais uma vez, não atende ao que determina o art. 60 da ADCT, que fixa a
complementação da União para 2011 em pelo menos 10% dos recursos do FUNDEB.

Nós estamos, por mais um ano, vendo que este Governo de fato não tem prioridade para a área da
educação. E a recomendação do Relator Setorial ao Relator-Geral diz muito bem: “Recomendamos ainda ao
Relator-Geral examinar a possibilidade de adequar o valor da complementação da União ao FUNDEB ao que
determina a legislação (...)” De fato, a proposta Orçamentária de 2011 destina apenas 85%, ou seja, 8,9 bilhões
do montante mínimo constitucionalmente previsto para a complementação, que é de 9,1 bilhões, o que
corresponde a 10% do valor estimado para o FUNDEB em 2011. É de se lamentar que em mais um ano fixe
aquém do que determina a nossa Constituição.

No que diz respeito ao atendimento das bancadas, eu quero dizer ao nobre Relator que agradeço o fato
de ter, no adendo, já acatada alguma solicitação do Estado do Paraná. Mas quero dizer também que este ano —
e eu alertei sobre isso na reunião da bancada — foram concentradas neste relatório 8 emendas das 17 que
temos de apropriação em áreas específicas. Por mais que possamos entender a boa vontade do Relator, isso
vai afetar muito o montante geral das emendas do Estado do Paraná. Eu e o nosso coordenador, Deputado Alex
Canziani, destacamos essas emendas.

Desde já agradeço ao Relator o atendimento em área específica neste adendo. Mas temos ainda
algumas distorções, que entendemos necessárias corrigir. O próprio Ministério do Esporte, que tem como titular
um filiado a seu partido, solicitou que a bancada do Paraná apresentasse uma emenda sobre a área desportiva,
sobre infraestrutura de esporte, para a construção de um centro de excelência em treinamento, com vistas às
Paraolimpíadas. E nós estamos com um atendimento que vai ficar muito aquém do necessário para dar vazão a
essa demanda, que é tão importante.

Além disso, nós temos no Paraná universidades estaduais que oneram muito o Orçamento do nosso
Estado, porque, ao contrário de outros Estados da Federação, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Rio
de Janeiro, nós temos poucas universidades federais — para ser mais exato, duas universidades federais —, e
um ônus muito grande com o ensino superior. Então, historicamente temos destinado recursos para apoiar as
entidades de ensino superior não federais. Temos seis universidades estaduais, e o montante que vem para
apoiar isso, 3 milhões de reais, é muito aquém do necessário.

Então, estou fazendo um apelo ao Relator, eminente Deputado Edmilson Valentim, para que faça
recomendação ao Relator-Geral, dadas as dificuldades já aqui apresentadas, e ainda analise a possibilidade de
atendimento a mais demandas do Estado do Paraná ainda neste relatório, porque nós estamos bem aquém da
média por emendas — não no total do Estado, mas por emendas. E nós gostaríamos de que o Relator, que já foi
bastante solícito, pudesse ainda considerar esse caso específico do Estado do Paraná.

Então, deixo este apelo, ao mesmo tempo em que cumprimento o Relator pelo trabalho, pela disposição
e pela forma sempre gentil com que atende os seus colegas.

Também preciso, por dever de ofício, dizer que o Deputado Júlio Cesar, do meu partido pelo Estado do
Piauí, a respeito do Destaque nº 33, falou com seu coordenador de bancada, Deputado Marcelo Castro, e
também pediu que seja analisada essa emenda — e nós temos aqui também Deputados que participam da
Comissão de Orçamento que são do Estado do Piauí — sobre recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia
para fomento, elaboração e implementação de projetos de inclusão digital naquele Estado.

Então, estamos fazendo apelo também, em nome do Deputado Júlio Cesar, para consideração sobre
essa emenda de bancada do Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, eu vou inclusive atender a um pedido dos companheiros e demorar apenas 20 minutos na nossa
discussão.

Primeiro, Deputado Edmilson Valentim, considero que o relatório que V.Exa. apresenta refere-se à área
mais importante do País, porque certamente a educação é a base da consolidação do processo de crescimento
sustentado do Brasil, hoje e no futuro, bem como a ciência e tecnologia certamente é a extensão, a pesquisa, o
fomento para que essa educação se dê a contento, e a cultura e o esporte são igualmente ações importantes e
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complementares nessa atuação, nesse segmento em que V.Exa. teve a honrosa incumbência de fazer o seu
trabalho.

Farei aqui apenas um breve registro de caráter geral. Este 2011 é o ano em que se extingue a
famigerada DRU (Desvinculação das Receitas da União). A partir do final de 2009, no que tange à educação, de
forma gradativa, foram retiradas as vinculações constitucionais. No primeiro ano, 5%; no segundo, 10%; e,
agora, definitivamente, essa vinculação se esvai. Então, nós temos, por força da Constituição, no âmbito da
União, 18% das receitas tributárias, e, no dos Estados e Municípios, 25%, como um fundo para financiar a
educação.

O Governo Federal, é verdade, tem acrescido outros recursos, mas, ainda assim, de alguma maneira,
ou de forma persistente, o Orçamento tem uma grave distorção, que evidentemente não vamos corrigir no seu
relatório — nem é nossa função agora. Mais de 50% do Ministério da Educação financiam o ensino superior
brasileiro, enquanto temos mais de 50 milhões de estudantes matriculados no ensino básico no País. E o
suporte — ou a grande responsabilização por esse financiamento — está com os Estados e Municípios, que,
paradoxalmente, recebem ou captam muito menos do bolo tributário. V.Exa., inclusive, consigna na sua proposta
do Orçamento uma recomendação nesse sentido, em que no FUNDEB, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Básico, que sucedeu ao FUNDEF, o do ensino fundamental — houve a ampliação para todo o ensino básico —,
o Governo estima investir 8,9 bilhões de reais, ainda menos do que os 10% que a própria legislação preceitua.

Nós imaginávamos, de acordo com o compromisso do próprio Governo, reiterado na Comissão de
Educação e no plenário do Congresso, que este ano, Deputado Gilmar, teríamos os 10% integrais de
financiamento do FUNDEB. Lamentamos que isso não se deu, e esperamos que, no ano seguinte, isso possa
ser corrigido, uma vez que, certamente, os 90% remanescentes são suportados por Estados e Municípios, que
arrecadam muito menos do que o Governo Federal. Mas isso é uma outra discussão sobre o próprio equilíbrio
do pacto federativo e da reforma tributária, que certamente o Governo que está chegando, juntamente conosco,
terá a coragem de empreender, já que passamos 8 anos sem fazê-la.

Aqui, também, não poderia deixar de elogiar o trabalho de V.Exa., dizer da consistência, da
profundidade deste trabalho, da responsabilidade que V.Exa. tem. Como ressaltei, considero este o mais
importante relatório que estamos votando hoje. E por isso pedi ao Presidente a vênia dos colegas, inclusive a
compreensão dos companheiros da Bahia, para poder falar um pouco a respeito, dada a importância dessa
situação. Porque preciso também, como representante do Rio Grande do Norte, falar a respeito de algumas
ações da bancada não atendidas.

V.Exa., pelas circunstâncias, não teve como atender às nossas, acredito, justas reivindicações. Então,
nós, a exemplo do Estado do Paraná, fizemos 7 emendas de bancada na área de V.Exa., até por entender a
importância dela. Infelizmente, não tivemos a sorte que o Paraná teve, de ter ainda um refresco de V.Exa. no
próprio relatório. Aliás, pedimos antecipadamente, antes de expor o nosso assunto, que V.Exa. tenha por nós a
mesma compaixão, complacência e benevolência que teve com o Estado do Paraná. Pedimos isonomia.

Quero falar a V.Exa. de alguns destaques que oferecemos de forma diferenciada. A bancada apresenta
um programa para a expansão das escolas técnicas no Rio Grande do Norte. É uma ação extremamente
meritória. V.Exa., inclusive, ressaltou, por ocasião do seu relatório, o esforço que está sendo feito em prol do
ensino profissionalizante. Então, o Rio Grande do Norte pleiteava 80 milhões, e foi contemplado com, parece, 5
milhões de reais.

Temos também uma emenda que propõe a implantação de um campus da universidade. Relator, sei
que V.Exa. vai ser benevolente conosco, e que está, inclusive, confabulando com o Presidente sobre a maneira
pela qual vai encontrar recursos no seu orçamento. Claro, V.Exa. sempre nos ajudando.

Existe aqui também uma emenda que propõe a implantação de um campus da Universidade Estadual
do Rio Grande do Norte na região do Apodi, que é o médio-oeste do Estado do Rio Grande Norte, uma região
extremamente importante para o nosso Estado pela sua vocação agroindustrial.

Existe, inclusive, Deputado, uma região chamada Chapada do Apodi, que se confunde com o Estado do
Ceará, a região de Russas, que é, segundo a NASA, a região mais rica do País em termos de solo e em termos
de clima. É necessário termos condição tecnológica de desenvolver e dar alternativas àquela região.

Temos também o Destaque nº 12 que contempla o Estado conectado, que é a conectividade de todo o
Estado do Rio Grande do Norte e é a continuação de um projeto que já foi objeto de três emendas anteriores a
essa; ou seja, há uma sequência, de instalação de um polo de tecnologia da informação no Estado do Rio
Grande do Norte.
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inclusive, é a condutora desse processo. Já há 1.200
alunos estudando em um curso de programação de software  de nível médio. A expectativa é formarmos 15 mil
profissionais. Uma mão de obra e um insumo para o fortalecimento e a consolidação de um polo de tecnologia
no Rio Grande Norte. Para nós é extremamente importante esse projeto do Estado conectado. E a conectividade
do Estado seria justamente a segunda fase desse programa.

Há uma outra ação importante para nós, que é a questão da conectividade e de implementos
tecnológicos para vários Municípios. E esse que eu destacaria por último, para não cansar mais V.Exa. — os
destaques foram feitos. A última emenda de bancada, para nós e para o País extremamente importante, é uma
emenda que fazemos todos os anos. Ou seja, é uma tradição da nossa bancada apoiar as atividades da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma universidade extremamente importante para propulsão e
promoção da tecnologia e do desenvolvimento local.

Existem várias ações empreendidas, acrescidas ou apresentadas nessa emenda, mas uma eu queria
ressaltar: o Item 3, sobre a instalação do Instituto Internacional de Física. Aliás, é uma ação em que o próprio
Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem
interesse. Ele está sendo instalado e vai ser o primeiro e único do País. É uma unidade que terá intercâmbio
com vários países para tratarmos de missões científicas, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento da
própria comunidade acadêmica nessa área. É extremamente relevante para o nosso desenvolvimento, não
apenas do Rio Grande do Norte, mas do País como um todo.

Agradeço a V.Exa. a sua atenção, a sua benevolência, e aos nossos pares pela paciência. E concluo,
fazendo novamente um apelo para que V.Exa. tenha conosco a mesma isonomia que teve com o nosso
companheiro Sciarra, do Paraná, e nos dê mais alguma coisa para que possamos chegar lá no Rio Grande do
Norte e dizer que o Rio de Janeiro, aqui representado por V.Exa., é a favor também da tecnologia da educação
lá no nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Dada a exiguidade do tempo, o Relator me
confidenciou que a proporção da fala é inversamente proporcional ao atendimento! (Risos.)

V.Exa. está com a palavra, Senador
O SR. SENADOR JEFFERSON PRAIA - Bem, Sr. Presidente, então vou procurar ser o mais breve

possível. Mas não posso, após as observações feitas pelo Deputado Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte,
deixar de fazer algumas rápidas considerações em relação a essa questão.

O Deputado colocou muito bem a questão da importância da educação.
Todos nós sabemos que este é um momento crucial para a educação do nosso País. Estamos aqui

tratando do Orçamento.
Diante dos resultados que tivemos, Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado Valentim, do Programa

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), de 2009 — Deputado Rogério Marinho, V.Exa. tratou do seu
Estado e eu trato um pouco do meu —, vimos que entre os 27 Estados o Amazonas ficou em 24º lugar no
ranking, pela média geral. O Rio Grande do Norte vem logo em seguida, e, depois, vêm Maranhão e Alagoas.

A sugestão que eu faço ao nobre Deputado Valentim, que é o Relator, é de que observasse essas
questões, que são fundamentais. Por exemplo, V.Exa. faz o apelo pelo seu Estado, Rio Grande do Norte, eu o
faço pelo Amazonas e observo resultados como esse, que são fundamentais. Eu sei que aqui temos bancadas
mais fortes, mais importantes, isso e aquilo; mas, se nós não agirmos de acordo com  critérios... Por exemplo,
essa questão que temos como referência, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), de 2009, em
que temos a relação dos Estados que realmente precisam de atenção, de recursos e, é claro, de uma boa
gestão na aplicação desses recursos.

No mais, Sr. Relator, eu quero fazer um apelo. Nós temos diversas emendas para o Estado do
Amazonas; eu fiz uma. E, neste momento, trata-se especificamente dela, voltada à Universidade Federal do
Amazonas, destinada a equipamentos para a universidade, de fundamental importância para aquela instituição.
Eu coloquei o valor que me foi orientado pela Universidade, o valor exato, e, portanto, sei que V.Exa. está vendo
como pode trabalhar essa questão. Então apelo neste sentido, para que V.Exa. possa ver o que pode ser feito
dentro do contexto da educação no nosso País, especificamente para os Estados que mais precisam de
atenção.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Marcelo Castro.
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O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Senadores, eu sou o Coordenador da Bancada do Piauí, Sr. Presidente, e estou aqui apresentando quatro
destaques: o de nº 33, o de nº 30, o de nº 31 e o de nº 32.

Essas emendas dizem respeito à implantação de inclusão digital, de banda larga, lá no Estado do Piauí,
construção de uma vila olímpica em Parnaíba, apoio ao Núcleo da Universidade Estadual do Piauí e
reestruturação do Núcleo da Universidade Federal do Piauí. Por coincidência, essas duas emendas de bancada
que tratam da reestruturação da Universidade Federal do Piauí e da Universidade Estadual do Piauí — e não é
preciso dizer da importância disso —, foram as que ficaram em valor menor, apenas 2 milhões de reais,
enquanto a média das emendas nos demais relatórios estão em torno de 10, 15, 20 milhões de reais.

Então, eu pediria a atenção do nobre Relator, que eu sei que as dificuldades são grandes, mas o valor
ficou abaixo, ficou numa quantidade quase que insignificante. Dois milhões em uma emenda de bancada,
convenhamos, é um valor muito pequeno.

Eu gostaria de pedir a compreensão do Relator, dado o fato de sermos o Estado com menor renda per
capita, o Estado mais pobre do País, para esses dois setores superessenciais para o seu desenvolvimento
futuro, a Universidade Estadual, a Universidade Federal.

Eu pediria a compreensão e o empenho de V.Exa. para melhorar todas as emendas do Estado,
especialmente essas duas, que foram as que ficaram em valor menor e que são as emendas talvez, de todas as
emendas que a bancada do Piauí tenha apresentado, as mais importantes, as mais significativas para a
infraestrutura e o desenvolvimento do nosso Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Último inscrito, Senador Gilvam Borges.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sr. Presidente Moka, nobres colegas, Exmo. Sr. Relator,

Deputado Edmilson Valentim, venho na mesma direção, no mesmo sentido, na condição de Coordenador da
Bancada do Estado do Amapá, apelar a V.Exa. no sentido de obtermos as considerações com relação a um
melhor atendimento à nossa bancada. Nós apresentamos 3 emendas, meu caro Relator, Deputado Edmilson,
sendo que uma voltada para o apoio ao desenvolvimento da educação básica, aquisição de computadores para
a rede estadual de ensino no Estado do Amapá. Em outra emenda, nós pedimos o apoio à reestruturação da
rede pública de educação básica para o Macapá, no Estado do Amapá, a ampliação da infraestrutura física em
instituições federais do ensino superior, no nosso campus da nossa Universidade Marco Zero do Equador, no
Estado do Amapá. Realmente, para uma emenda de bancada, nós recebemos apenas 5 milhões de reais
divididos para as 3 emendas, e eu quero fazer este apelo a V.Exa. Sei das dificuldades no sentido do pouco
recurso, mas, se houver a possibilidade de nos contemplar, o nosso Estado é muito jovem, viemos na
Constituinte de 1988, os investimentos em infraestrutura são decisivos e a nossa bancada tem priorizado
bastante a questão da educação. Então, 5 milhões para 3 emendas de bancada, realmente, no total de... Então,
venho humildemente perante V.Exa. para fazer esse apelo. E, se V.Exa. não puder acatar, que pelo menos
possa intervir junto ao relatório final, junto a esta Presidência, para termos uma melhor performance — e o
Estado do Amapá lhe ficará muito grato, juntamente com o competente Presidente, que agora comanda a nossa
Comissão, o nosso Senador Moka, que está a presidir.

Fica o apelo ao Amapá, para que possamos ter mais 10 milhões de reais para serem divididos com as 3
emendas que ora apresentamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agora, sim, o último inscrito, Deputado Colbert
Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou ser bem breve.
Quero fazer um grande apelo ao meu amigo e Relator Edmilson Valentim: Deputado Valentim, nós

estamos, na bancada da Bahia (a Senadora Lídice acaba de sair aqui), com os valores das nossas emendas
muito baixos. Por exemplo, as universidades estaduais são quatro; e, ao dividir 2 milhões por 4, nós
praticamente não estamos dividindo nada. Portanto, queremos fazer um apelo ao senhor. A bancada da Bahia
está com 20 milhões de emendas; a bancada de Minas Gerais, com 33 milhões de emenda. Então, eu acho que
é bem razoável essa proposta. A bancada de Pernambuco (12) pode ser melhorada ainda mais; a bancada do
Amazonas, aqui falou o Senador Praia (16 milhões); a bancada do Mato Grosso (15 milhões), Deputado Moka; o
Mato Grosso do Sul está pior: exatamente, 8 milhões de reais. V.Exa. não devia deixar o Sr. Valentim sair pelo
menos vivo daí de onde está neste momento até a solução de uma questão como essa.
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E ainda: o Rio Grande do Norte está com 20 milhões, que, eu acho, é algo adequado também, mas que
poderia ser melhor.

Agora, Deputado Valentim, eu quero propor a V.Exa.: não dá para a Comissão ter maior prevalência do
que bancada. É esse o critério que eu quero discutir com V.Exa. Porque não dá para a Comissão de Ciência e
Tecnologia ter 22 milhões, mais do que a Bahia. Desculpe, não dá. Isso, Câmara e Senado. Não dá para a
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio ter 22 milhões, não dá para a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte ter 32 milhões, e a Bahia ter 20, e Mato Grosso do Sul ter 8. Eu acho que esse
critério, me perdoe V.Exa... Não dá para a Comissão de Turismo e Desporto ter 50 e as nossas bancadas terem
um valor tão baixo.

Então faço um apelo a V.Exa., e vou logo encerrar, até porque confio na sua capacidade e
competência: não dá para a Comissão, em emenda nacional, ter muito mais do que as bancadas.

Faço um apelo a V.Exa.: verifique a possibilidade de equacionar valores mais adequados para as
bancadas, e valores também mais adequados, que devem ser menores, para as Comissões.

Faço aqui também um apelo em nome de Brasília, da Universidade de Brasília. Há um destaque aqui
que pede também maior quantidade de recursos. E insisto com V.Exa: é preciso que cada vez mais as bancadas
regionais tenham prevalência sobre as Comissões.

Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão e também o prazo dos

destaques.
Passo a palavra ao Deputado Federal Edmilson Valentim.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar,

quero agradecer as palavras, as considerações elogiosas feitas por todos os Parlamentares.
Então, agradecendo aqui as referências elogiosas de todos os colegas, como eu disse no início, este é

um relatório muito complexo que nos trouxe um desafio muito grande — e a grande limitação é muito objetiva.
Nós tivemos a maior dotação por parte dos recursos liberados pelo Relator-Geral. Foram 357 milhões para
atender as 120 emendas.

Os nossos cancelamentos, os nossos cortes, o maior orçamento onde nós poderíamos cortar seria
exatamente o do Ministério da Educação. Eu tenho certeza de que, pelo que foi dito aqui, nenhum de V.Exas. iria
cortar orçamento no Ministério da Educação, já que nós precisamos exatamente ampliar essas dotações. E
muitas das emendas apresentadas na área de educação se deram justamente porque nós não podemos cortar,
e porque ali seria a maior fonte. Isso limitou a possibilidade de atendimento. Na proporção das emendas de
bancada e emendas de Comissão, as emendas de Comissão representam 34%. E nós privilegiamos, Deputado
Colbert, as emendas de bancada. São 64% emendas de bancadas — e nós tiramos daqui o indicativo de 60 a
40. Então procuramos reduzir, o máximo possível, e atender, no máximo do possível, as proporções das
emendas, a quantidade de emendas por Estado, em função das emendas apresentadas, proporção também em
seus valores. Destacamos especificamente projetos em que houve maior concentração de emendas de interesse
dos Srs. Deputados, como os da inclusão digital e infraestrutura esportiva. Preservamos o ensino
profissionalizante e demos destaque à questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas e Paraolimpíadas.

Então, quero dizer aos senhores que eu concordo e apoio todas as preocupações que foram aqui
levantadas. Procurei, na elaboração do Orçamento, o Relator Gim Argello; depois, procuramos e conversamos
com a Relatora Ideli Salvatti; e, agora, teremos que obviamente falar novamente com a nova Relatora, Senadora
Serys. Por que isso? Porque esse relatório depende muito, para poder ampliar esse atendimento da reestimativa
de receita, o que nós deveremos analisar na Comissão.

Segundo, eu queria me colocar aqui à disposição dos senhores para, junto à Relatora-Geral, além da
ampliação oriunda da estimativa de receita, nós também considerarmos os casos relatados, destacados.

Sr. Presidente, V.Exa. já tem informação sobre quantos destaques são?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Apenas 85.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Apenas 85. (Riso.) Em função da importância deste

relatório — são 4 Ministérios de relevância, de destaque —, trata-se, neste momento, de buscar a ampliação, por
intermédio da Relatora-Geral. Há programas nacionais que estão sendo incorporados por meio das emendas de
Comissão, que, a meu ver, Sr. Presidente, têm também plena condição de ser atendidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. me permite uma sugestão?
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Pois não, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Daquilo que se conseguir junto à Relatora-Geral,
V.Exa. poderia assumir o compromisso de só aumentar as emendas de bancada e deixar no limite o que está
nas emendas de Comissão. É um critério que me parece justo. V.Exa., dentro do que lhe for concedido a mais,
conseguiria, quem sabe, atender minimamente a todos os Estados. Essa é uma sugestão que V.Exa. pode
acatar.

Não sei se o Plenário concorda com a sugestão que faço.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, é uma sugestão sábia. Tendo ela o apoio

dos membros da Comissão, o compromisso do Relator está feito.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Essa é uma solução eclesiástica, Presidente Moka.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - De acordo, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Até porque, Sr. Presidente, as emendas de Comissão, que

chamamos de emendas nacionais, são de mais difícil execução. Já as emendas de bancada têm uma facilidade:
os coordenadores acompanham-nas mais de perto.

A sugestão do Presidente é plausível de votação aqui e do apoio de todos nós, se o Relator assim
entender.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Presidente Moka, eu apoio a sugestão de V.Exa. e sugiro
ainda que, se houver alguma gordura visível nessas emendas de Comissão, que V.Exa. também possa aspirá-
la.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente Moka, acato a sugestão de V.Exa., que,

pelo visto, foi apoiada pela maioria dos membros da Comissão.
Antes dessa sugestão, já iríamos nos empenhar — estarei aqui na segunda-feira —, junto à Relatora-

Geral, para, como foi verificado na votação dos outros setoriais, dar apoio a todas as reivindicações que foram
manifestadas aqui, com recomendações explícitas em nosso parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Sr. Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Peço a atenção do Relator e dos nobres pares, inclusive a

do Deputado Colbert.
Sr. Relator, é claro que V.Exa. tem as dificuldades naturais para tentar colocar a roda grande na roda

pequena — acho que essa é a expressão —, mas eu vou renovar o apelo que o Deputado Colbert Martins
apresentou, retirando a restrição que S.Exa. fez ao Rio Grande do Norte, dizendo que já estava equilibrado,
reiterando a dificuldade da Bahia. É importante que os Srs. Deputados atentem para um dado que, talvez, tenha
passado despercebido pelo Relator. A emenda de implantação e modernização de infraestrutura de esporte
recreativo e lazer já veio do Executivo com 68 milhões e 446 mil. Estão sendo acrescidos mais 46 milhões. Vai
para 108 milhões. É uma quantia bastante razoável.

Renovo a V.Exa. o apelo — já houve aí o aceno do companheiro Presidente — para que veja a
possibilidade. Alguns Parlamentares ficaram aqui na quinta-feira à tarde, independente de mim. Tenho obrigação
porque sou coordenador de bancada. S.Exas., que representam suas bancadas, têm o dever de defender os
seus respectivos Estados. V.Exa. não poderia verificar a possibilidade de suprimir parte desse recurso e, entre
aqueles que estão aqui tentando defender suas bancadas, atender alguma coisa?

É um apelo que faço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu já havia...
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, agradeço e reconheço o papel

desempenhado pelo Deputado Rogério Marinho. Eu já tinha dito a V.Exa. que tenho compromisso, com os dois
Relatores, de avançar ainda mais. Mas este é um problema objetivo: a Relatora ainda não está aqui. O
compromisso de enfrentarmos o problema destes destaques aqui apresentados não é vão. Temos de valorizar
os Deputados que estão aqui até agora, representando suas bancadas e buscando melhorar a situação, que é
de aperto. Eu disse isso a todos, ao Presidente, ao Relator da receita. Dependemos da reestimativa para
ampliar, porque ela altera razoavelmente as dotações aqui colocadas e abre espaço de negociação com a
Relatora-Geral.

Tenho muita dificuldade, neste momento, em mexer nesta estrutura, aqui apresentada. Coloco-me à
disposição de cada um dos coordenadores que estão aqui neste momento, para buscar, volto a dizer, a Relatora
e intervirmos concretamente nisso.
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V.Exa. lidera aqui a Oposição. V.Exa. e o Deputado Sciarra sabem da importância que têm e do apreço
pessoal e respeito político que tenho por V.Exas., pelos demais Deputados coordenadores de bancada, o nosso
querido Deputado Colbert, da Bahia; o nosso Senador do Amazonas — já havia conversado com S.Exa. —, o
Senador do Amapá, o Presidente...

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Não se esqueça do Estado pobre, carente, São Paulo, que
também está aqui.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Reafirmo, perante V.Exas., o compromisso de, na
segunda-feira, já estaremos aqui, perante a Senadora Serys, tratando do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu já havia encerrado os destaques. O Comitê de
Admissibilidade de Emendas — CAE já se manifestou contra a admissibilidade das emendas individuais e
coletivas apresentadas conforme o relatório aprovado na 10ª reunião extraordinária, realizada em 7 de dezembro
de 2010.
 O Relatório Setorial da Área Temática IV (Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte) e o
adendo estão em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu votei a favor. Lembro que o Deputado Valentim se

esqueceu de colocar a Antártida, de novo, no seu relatório. S.Exa., Sr. Presidente, é um sobrevivente da
Antártida, junto comigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Apreciação dos destaques.
Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008,

ambas do Congresso Nacional, estabelece que “não será aceita solicitação para votação em separado de
destaque após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques”. Sendo assim, solicito
autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator-Setorial.

Antes, porém, concedo a palavra ao Sr. Relator-Setorial, para que dê seu parecer em relação aos
destaques.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, somos obrigados a rejeitar os destaques,
por inexistência de recursos. Porém, reafirmo o total empenho para, junto à Relatora-Geral, ampliar as dotações
apresentadas pelos eminentes Parlamentares que representam suas bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A proposta para votação em globo dos destaques
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 que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Destaques, com voto do Relator-Setorial pela rejeição.
Em votação em globo os destaques, com voto do Relator-Setorial pela rejeição, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
REJEITADOS, contra o voto do Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Contra o voto do Deputado Devanir Ribeiro também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está bem. Cuidado, por favor, senão V.Exas. vão

acabar me rejeitando aqui.
Tendo sido rejeitados na Câmara dos Deputados, não vão para a representação do Senado Federal.
Quero agradecer ao Deputado Edmilson Valentim e deixo claro que o Estado do Presidente da

Comissão foi um dos menos aquinhoados no relatório do ilustre representante do Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - V.Exa. deve mandá-lo para a Antártida, sem passagem de

volta. Ele fica lá até para o ano agora.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Relatório Setorial da Área Temática III (Integração
Nacional e Meio Ambiente).

Convido o ilustre Senador da República Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, Relator-Setorial, a fazer a
apresentação do seu relatório e do adendo.

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.

O Relator está com a palavra.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, para que possamos conduzir os nossos

trabalhos, mesmo tratando-se da peça mais importante da vida republicana, que é o nosso Orçamento, usarei da
brevidade, para atender aos apelos dos nossos colegas e de V.Exa.

O nosso orçamento relativo ao Ministério da Integração Nacional e ao do Meio Ambiente,
primeiramente, sofreu graves decréscimos em relação ao orçamento enviado em 2009 para o exercício de 2010.
Isso, evidentemente, dificulta o atendimento adequado às reivindicações justas, necessárias, corretas de todos
os Estados. Mesmo com as dificuldades, buscamos atender aos colegas e às Comissões do Senado e da
Câmara.

Tomamos uma atitude que considerei justa em relação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e
Srs. Deputados, ao Ministério do Meio Ambiente. É um dos Ministérios que recebe menos dotações, menos
recursos, mas é um dos que mais recebem atribuições, as quais nós mesmos, muitas vezes, aprovamos no
Congresso Nacional.

Eu mesmo acabei de aprovar recentemente uma área de proteção ambiental, que foi sancionada pelo
Presidente da República, que nós louvamos, mas o passo seguinte é garantir que essa área de preservação
ambiental tenha o seu zoneamento ecológico e econômico realizado. E quem vai ter que realizar isso é o
Ministério do Meio Ambiente.

Então, nós somos ávidos por recursos, e ao mesmo tempo ávidos por geração de despesas para os
Ministérios. Adotei a providência de não realizar nenhum tipo de corte no caso do Ministério do Meio Ambiente.
As dotações são muito pequenas, e os programas são muitos vastos. Não dá para fazermos um discurso em
Cancún e, aqui, realizarmos cortes que impedem que se aplique aquela política adotada no discurso e nos
acordos internacionais.

O mesmo ocorreu com o Ministério da Integração Nacional. Nós tivemos que fazer cortes, sim, mas
buscamos fazê-los dentro de programas amplos que permitissem o atendimento das nossas bancadas.

Contamos com o auxílio de nossa Consultoria. Quero, de pronto, agradecer ao Marcelo e à Helena, aos
companheiros do meu gabinete, Carlinhos, José Roberto, que estão aqui conosco.

Buscamos, Sr. Presidente, atender amplamente os nossos colegas. Quero fazer aqui uma leitura breve
de alguns trechos que considero importantes.

Primeiro, Sr. Presidente, em relação às emendas.
Recebemos 46 emendas de apropriação, 8 emendas de remanejamento. Foram apresentadas 9

emendas de Comissões da Câmara dos Deputados e 3 de Comissões do Senado Federal. Foram apresentadas
446 emendas parlamentares. É evidente que acolhemos todas as emendas parlamentares, as emendas
individuais de cada colega Parlamentar, sem nenhum prejuízo para S.Exas. Foram totalizadas 512 emendas. O
total de emendas também é uma referência para que a Relatora-Geral possa distribuir os recursos, as verbas de
que dispõe para dividir com todos os Relatores-Setoriais.

Nossa área foi aquinhoada, Sr. Presidente, com meros 181 milhões de reais, a serem distribuídos com
todas as bancadas e Comissões que nos reivindicaram dotações.

“O Parecer Preliminar, no Item 30.1, permitiu-me o cancelamento de dotações consignadas em
Investimentos (GND 4) até o limite global de 30%, podendo os cancelamentos, em cada subtítulo, incidirem até
70% da dotação, para programações com identificador de resultado primário igual a 2 (RP 2) e de no máximo
15%, quando programação com identificador de resultado primário igual a 3 (RP 3), inclusive para as emendas
de remanejamento.

Preferi, contudo, não utilizar o valor global permitido.”
Eu poderia ter cortado considerando o máximo, mas não fiz isso. Por que não fiz isso? Para permitir

que dotações que estavam com 1 milhão, 1 milhão e 200 não recebessem cortes. Não há razão para fazer corte
nessa área. Buscamos, então, preservar.
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Tudo isso, evidentemente, limita o trabalho do Relator, porque vai dispor de menos recursos. Poderia
cortar mais, mas corta menos para garantir que esses programas sejam atendidos.

Então, não fiz cortes, a fim preservar ao máximo aqueles programas que estão instituídos, estão em
desenvolvimento. Não caberia ao Relator realizar cortes mais profundos.

Evitei também cancelar as dotações relativas às obras preventivas de desastre, por sua insuficiência.
Por qual razão, Sr. Presidente? Trabalhamos nessa área da defesa civil, mas trabalhamos desastrosamente.
Poderíamos ter um vasto programa com investimentos públicos de larga envergadura para prevenção. Como
ocupamos áreas costeiras, ribeirinhas, lagoas etc., sempre criamos uma dificuldade imensa. Seria preciso fazer
um vasto programa de macro e microdrenagem em todo o País.

Atuamos em cima do desastre, e, normalmente, desastre exige medida provisória para atender a região
atingida. Não realizamos uma forte trabalho de prevenção. Se não temos prevenção forte, não temos também
dotação forte. Então, não se pode fazer cortes orçamentários nessas áreas.

“Considerando ser a função primordial do Ministério da Integração Nacional o combate às
desigualdades e a melhoria das condições de vida das populações mais carentes, efetivei cancelamentos
seletivos, procurando preservar as ações de maior alcance social, sobretudo as que se destinavam às áreas
mais carentes. Idêntico procedimento adotei no atendimento às demandas apresentadas.

No processo de atendimento, esforcei-me em acatar a emenda de Apoio a Criação e Gestão de Áreas
Protegidas, objetivando equipar parques previstos no programa Parques da Copa, localizados próximo a
cidades-sedes da Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014, o que atrairá o ecoturismo nacional e o
internacional, motivados pelo evento esportivo.

Em termos de valores, atendi integralmente o solicitado nas emendas individuais (...)” — já foi aqui
mencionado — “e parcialmente as coletivas de apropriação, no valor total de R$499,6 milhões. Para atendimento
às emendas de remanejamento foram alocados R$59,6 milhões. Adotei as alterações aprovadas por esta
Comissão quando da análise da admissibilidade das emendas coletivas promovida pelo Comitê de
Admissibilidade de Emendas.

Dos padrões de custo unitário médio.
Em relação aos padrões de custo unitário médio, sempre que possível, utilizei como referenciais para

acolhimento de emendas os custos informados pelo Poder Executivo na proposta orçamentária.”
Quanto às obras com indícios de irregularidades, já discutimos isso amplamente. Adotei as medidas

que foram apresentadas no esforço da nossa Comissão Mista.
Das indicações à Relatora-Geral.
Considero que a relatoria já está na cota das mulheres, Sr. Presidente. Então, no que se refere à

Relatora do Orçamento, a ser designada, estou certo de que V.Exa. acolherá o nome que aqui chegar.
“Em vista da escassez de recursos desta relatoria setorial, apresento as seguintes indicações à nobre

Relatora-Geral:
- atender o disposto no art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em relação ao

cumprimento do percentual de 20% para a Região Centro-Oeste na destinação dos recursos para a
irrigação, conforme já mencionado no item 1.2.3 deste relatório” — é evidente que, com a escassez
de recursos que tínhamos, não há outra alternativa senão lançar essa solução para a Relatoria
Geral;

- “recompor os orçamentos em âmbito regional, compensando os necessários cortes para o
atendimento das emendas indicadas pelas bancadas estaduais e de Comissões, especialmente na
Região Nordeste;

- destinar maiores recursos às Regiões Integradas — RIDEs, para promoção de investimentos de
infraestrutura econômica e estruturação e dinamização de arranjos produtivos locais, em especial à
proposição da bancada do Distrito Federal;

- destinar recursos adicionais às ações de apoio à implementação do Plano de Ação Nacional de
Combate à Desertificação;

- incrementar os recursos para a construção do Canal de Integração Castanhão-Região
Metropolitana de Fortaleza, no Estado do Ceará, considerando que o valor proposto no PL é muito
aquém das necessidades.”
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Isso porque se trata de uma obra que não tem emenda. Não tendo emenda, o Relator-Setorial não pode
mexer. Só quem pode mexer é a Relatora-Geral. Só ela pode atender a um apelo desses feito pela bancada do
Estado do Ceará. Dessa maneira, como Relator-Setorial, não posso fazer diretamente o atendimento.

“Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2011, no
que concerne às Unidades Orçamentárias constantes da Área Temática III, nos termos apresentados pelo Poder
Executivo, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas, que constam da relação em anexo.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2010.”
É o nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está em discussão o relatório e aberto o prazo para

apresentação de destaques.
Tem a palavra o Deputado Paes Landim, que está inscrito para discutir.
O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presidente, quero primeiramente...
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, desejo fazer ainda uma breve intervenção.

Perdoe-me, Deputado Paes Landim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com licença, Deputado Paes Landim. Um minuto.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Anuncio que apresentei um adendo ao relatório setorial, um

pequeno anexo, já entregue a todos os colegas, que diz respeito às bancadas dos Estados de Tocantins e
Pernambuco. São breves correções que já adotei no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agora sim, para discutir, tem a palavra o Deputado
Paes Landim.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Meu caro Presidente, quero primeiramente parabenizar o
eminente Relator, seu futuro colega, Senador Inácio Arruda.

No que diz respeito à parte ambiental, foi muito feliz a escolha do Senador Arruda para opinar sobre o
orçamento do Ministério do Meio Ambiente. S.Exa. é um forte ambientalista desta Casa, um lutador da causa
ambiental. Foi oportuna sua indicação. Tenho certeza de que S.Exa., em seu relatório, prestou um grande
serviço à política ambiental do País.

Sr. Presidente, quanto à parte da integração nacional, quero fazer um apelo ao Sr. Relator. Apresentei o
Destaque nº 5.

Fernando Henrique Cardoso, como Presidente da República, encomendou a Eliezer Batista, a sua
consultoria, a elaboração do primeiro plano plurianual. Eliezer Batista fez um estudo muito sério no Brasil,
mostrando realmente que tem inteligência privilegiada.

Meu caro Senador Arruda, quando o Governo de Fernando Henrique incumbiu Eliezer Batista,
inteligência privilegiada do Brasil, pai de Eike Batista, de elaborar, em sua consultoria, o primeiro plano
plurianual, Eliezer incluiu, no caso do Piauí, a única obra: aproveitamento hidroagrícola do Rio Piauí. Depois o
PPA virou aquela zorra total, virou um detalhamento. Eliezer tinha uma visão global, estruturante. Depois,
pressões políticas e outros fatores fizeram do Plano Plurianual uma série de detalhamentos, em miniprojetos, no
Brasil.

O Vale do Rio Piauí talvez seja o melhor vale do semiárido nordestino. Destaco o lençol freático na
região do Vale do Piauí, sobretudo na região de São João do Piauí. Agora mesmo, temos lá uma experiência,
feita pelo Governador atual, Wellington Dias. A Barragem de Jenipapo foi construída com recurso orçamentário
de nossa autoria. O Rio Piauí está sendo perenizado. É uma experiência em 4 hectares apenas, meu caro
Senador Arruda. Trata-se de plantação de uvas em pleno semiárido. Só nesta semana, foram negociadas 90
toneladas de uva.

Senador Arruda, minha emenda busca exatamente ampliar essa área, que é melhor do que a de
Petrolina para fruticultura. Só não temos ali a proximidade do Rio São Francisco. Seriam 100 quilômetros de
distância. Será uma revolução.

Infelizmente não entendemos, no próprio Piauí, por que não há o devido aproveitamento desse rio, que
tem áreas de potencial agrícola fantásticas, sobretudo a região de São João do Piauí, que talvez tenha o melhor
lençol freático do semiárido nordestino.

Faço um apelo para o Senador Arruda no sentido de que reveja a sua apreciação original dessa
emenda de bancada do Piauí. Tenho certeza de que o próprio Governador Wellington Dias vai dar um belo
depoimento sobre a importância dessa emenda para a CODEVASF, que é uma empresa realmente que vivencia
o semiárido, tem uma experiência fantástica com o semiárido. Essa empresa é o orgulho do Nordeste.
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É fundamental que haja, portanto, em favor da geração de renda e de emprego e em favor da
agricultura da região de São João do Piauí, o melhor aproveitamento do Rio Piauí. A referida emenda tem essa
finalidade. Vai dar projeção, fantástico impulso à fruticultura, que já está aprovada, da região.

Como disse, foram negociadas, só na semana passada, 90 toneladas de uva. São aproximadamente 4
hectares. O objetivo da emenda é ampliar para dezenas de hectares a área, a fim de termos uma nova Petrolina
no sertão piauiense.

Apelo para o Senador Arruda no sentido de que reveja o Destaque nº 5.
Muito grato, Senador.
Agradeço, Sr. Presidente — futuro Senador —, a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Temos ainda uma votação no Congresso Nacional,

às 16h30min. Evidentemente, a Presidência não vai cercear a palavra de ninguém, mas, se falarmos com
objetividade, todos teremos condições de nos manifestar e ainda participar da votação na sessão do Congresso
Nacional.

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Considerando o apelo do nobre Presidente Moka, agora fito e

observo essa figura impoluta, o nosso querido Relator, Senador Inácio Arruda, a quem apelo para que me olhe
neste momento, a fim de que possa perceber as necessidades do Amapá.

O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Olho no olho. Vou até tirar os óculos.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Estou precisando de mais 20 milhões para complementar a

única emenda que ficou sob a sua relatoria.
Atendendo expressiva e objetivamente o apelo da Presidência, não vou mais me alongar, mas quero

dizer ao Senador Inácio que é bom revê-lo com saúde. Afinal, esses momentos são muito importantes em
nossas vidas. Hoje podemos nos fitar diante da oportunidade, Excelência, de haver esse atendimento. Faça
enquanto pode. Este é o momento. O Amapá necessita de V.Exa.

O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Vi que V.Exa. se comoveu mesmo. É muito sentimento. Vou
levar em consideração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, na

qualidade de coordenador da bancada do Piauí, apresentamos os Destaques nºs 2, 1, 6, 4, 5 e 3.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - V.Exa. está emendando tudo?
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Senador Inácio Arruda, quero dizer a V.Exa. que a bancada

do Piauí apresentou, em relação a essa área do Ministério da Integração, 6 emendas das 15 a que tem direito,
todas relativas à CODEVASF, que, como sabe V.Exa., é um órgão de desenvolvimento regional e que tem
grande experiência no que diz respeito ao desenvolvimento do Nordeste, especialmente na área de irrigação. O
Deputado Paes Landim já fez a defesa de uma das emendas. Quero fazer a das restantes.

A nossa média ficou razoável. O Piauí foi contemplado com 49 milhões por meio de 6 emendas. A
média foi de 8 milhões por emenda. Mas queria contar com a compreensão de V.Exa., para ver se conseguimos
ampliar um pouco mais o atendimento, dadas as carências e as necessidades por que passamos. V.Exa., que é
do nosso vizinho Ceará, sabe disso tão bem como eu, ou até melhor.

Então, diante desses argumentos, sendo todas essas obras importantes para o Piauí, Estado que mais
necessita de infraestrutura no Brasil, pelo simples fato de ter a menor renda per capita e ser, portanto, o mais
pobre da Federação, o Piauí quer contar mais uma vez com a compreensão e a sensibilidade de V.Exa., a fim de
que amplie os recursos para as emendas do nosso Estado.

Muito agradecido a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Lázaro Botelho.
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, Sr. Senador Inácio Arruda, Relator-Setorial,

queria que V.Exa. se sensibilizasse com o pedido que vou fazer relativo a uma obra em Araguaína, uma das
mais importantes para a cidade. No trecho relativo a essa obra ocorre alagamento todos os anos. Trata-se de
um projeto que já está em andamento.

A propósito, lá existe uma grande comunidade de conterrâneos seus, a Vila Cearense.
É uma obra das mais relevantes. Com 12 milhões, ela se concretiza. Se ela ficar pela metade, continua

o alagamento.
Então, gostaria que V.Exa. fizesse o possível para atender esse pedido.
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O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - E tem quanto?
O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Oito milhões. Mas é o projeto pronto. Com mais 4 milhões,

resolve-se o problema de lá. Queria que V.Exa. fizesse o possível para atender essa solicitação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o último inscrito, o Deputado Luciano

Castro.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, eu, como coordenador da bancada do Estado

de Roraima, da mesma forma que os demais companheiros que me antecederam, faço um apelo ao Sr. Relator,
o Senador Inácio Arruda, para que S.Exa. nos possa atender quanto aos Destaques nºs 24 e 25, que se referem
a recursos destinados à Capital do nosso Estado, Boa Vista, para obras de infraestrutura de muita importância.

Sabemos que V.Exa., Sr. Relator, tem limitações. Compreendemos e vivenciamos as dificuldades nesta
Casa e nesta Comissão há muitos anos, mas, como V.Exa. demonstrou sensibilidade de coração ao Senador
Gilvam Borges, do Amapá, pediríamos que demonstrasse a mesma sensibilidade no que diz respeito a Roraima.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a reiterada

magnanimidade e benevolência.
Sr. Relator, primeiro, gostaria de elogiar V.Exa. pelo trabalho feito, bem como sua assessoria.
Queria a atenção do Relator, porque vou fazer um pedido. Se S.Exa. não olhar, não atende. (Pausa.)
Nobre Relator, fiz um elogio enorme a V.Exa., que não o escutou. Mas se sinta elogiado.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Desculpe-me. Mas o Deputado Raimundo Gomes de Matos

estava atento, e nós somos irmãos.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Após o elogio, vem o pedido.
Levando em consideração o que disse V.Exa. e o que eu iria dizer, nós somos Estados irmãos. Então,

V.Exa. conhece bem a realidade do Rio Grande do Norte, uma vez que é do Ceará.
Existe uma situação única, na emenda de bancada que apresentamos, que é a questão da Zona de

Processamento de Exportação do Vale do Açu. V.Exa. conhece bem aquela região, já que é limítrofe da fronteira
com o Ceará e tem uma vocação parecida, que é a fruticultura irrigada.

Por 3 anos consecutivos temos sido vítimas de incidentes geográficos e intempéries que praticamente
varreram a nossa infraestrutura econômica. Existem lá instaladas duas empresas internacionais de grande porte,
que são os maiores produtores para exportação de banana. Temos, com o Estado de V.Exa., um trabalho
conjunto na produção de melão e de manga. E essa Zona de Processamento de Exportação é extremamente
importante para nós, porque vai significar justamente trabalhar esta vocação econômica local na restruturação
dessa ZPE, permitindo valor agregado à produção agroindustrial, o estabelecimento de um cluster, ou seja, um
complexo agroindustrial com a perspectiva de trabalharmos a agroindústria e exportarmos produtos oriundos
dessa nossa vocação, que, inclusive, é conjunta. Certamente esse polo servirá também ao Estado do Ceará.

Mas, independentemente disso, peço a V.Exa., dentro dos parcos recursos de que dispõe, a exemplo
do que fez com os Estados de Pernambuco e Tocantins, no adendo, antes da votação do relatório, que verifique
a possibilidade de melhorar um pouco esses recursos, para que possamos efetivamente fazer com que esse
polo aconteça.

Veja, Sr. Presidente, como eu fui parcimonioso com o tempo que V.Exa. me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu prestei atenção no que V.Exa disse. Acho que o

Rio Grande do Norte faz limite com todo o Nordeste, é irmão de todos os Estados nordestinos.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, como os demais colegas que estão nessa tarefa,

o Deputado Luciano Castro já pontuou, de forma clara, o que é isto aqui e quais são as nossas dificuldades.
Então, tomo a seguinte iniciativa: fazermos um adendo às indicações ao Relator-Geral, para que

possamos construir com S.Exa. uma solução, porque, nas condições do nosso Orçamento, tive que correr, e já
fui atingido por algumas Comissões que fizeram emendas. Tive que retirar recursos das Comissões para atender
a uma dificuldade de Tocantins — evidentemente, tive que corrigir — e uma segunda em Pernambuco. Mas
tiramos das Comissões. Então, aqui já estou no meu limite máximo nas Comissões, que foram atingidas de
forma pequena. São as menores que pude atender.
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Então, para atender aos colegas, é um esforço nosso, coletivo, com a Relatoria-Geral. É onde está o
grosso dos recursos. Todos receberam poucos recursos, e nós somos os que recebemos menos. Então, tenho
um compromisso muito grande. Conversei com V.Exa. seguidamente e sei que seria importante concluir essa
obra, ter os 12 milhões e resolver de uma vez o problema. Conseguimos colocar 8 milhões.

Quanto à região de Açu, o meu compromisso é ainda maior, porque a minha mãe é moçoroense. Eu
conheço aquela região a fundo. Vivia passando as férias lá. Conheço demais e sei da importância e do
significado de alavancarmos aquela região. Não tenho dúvida quanto a isso. Porém, aqui é o nosso limite, Sr.
Presidente.

Então, quero fazer um adendo de redação a Araguaína, porque considero justo o pleito. E quanto às
demais questões, apresentar para a nossa Relatora-Geral.

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

A Sra. Myrna vai informar a quantidade de destaques apresentados.
O Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, aqui coordenado pelo ilustre representante de

Roraima, Deputado Luciano Castro, já se manifestou quanto à admissibilidade das emendas individuais e
coletivas apresentadas, conforme relatório aprovado na 10ª reunião extraordinária, realizada em 7 de dezembro
de 2010.

Foram apresentados 35 destaques.
O Relatório Setorial da Área Temática III — Integração Nacional e Meio Ambiente e as alterações

decorrentes do adendo estão em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os
destaques e as obras com indício de irregularidades graves.

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade.
Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, alterada pela

Resolução nº 3, de 2008, do Congresso Nacional, anuncio a votação das obras com indício de irregularidades
graves, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.)
Os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas por unanimidade.
Apreciação dos destaques.
Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008,

ambas do Congresso Nacional, estabelece que “não será aceita solicitação para votação em separado de
destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques”.

Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo
de voto do Relator-Setorial

Antes, porém, concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda, para que faça seu parecer em relação aos
destaques.

O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, sem alternativa, porque essa que é a realidade,
ressalvadas para as conclusões do nosso relatório as observações do Deputado Rogério Marinho, do Deputado
Lázaro e do Deputado Paes Landim, na sua emenda específica, porque reconheço que ela está atendida de
forma desigual em relação à própria bancada, para que a Relatora possa acolher essas nossas indicações.

Somos pela rejeição das emendas, por incapacidade das relatorias setoriais de absorverem as
proposições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A proposta do Relator de votação em globo dos
destaques por tipo de voto 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.
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Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr . Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Queria cumprimentar o Senador Inácio Arruda pelo relatório

que fez. Não sabia que S.Exa. tinha ultrapassado um momento mais difícil em relação a sua saúde, mas espero
que se recupere e que o ano que vem seja bem mais tranquilo.

Eu gostaria de fazer uma pergunta, para esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Se me permite, Deputado Colbert Martins, gostaria

de terminar a votação.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Destaques com voto do Relator-Setorial pela

rejeição.
Em votação em globo os destaques com voto do Relator-Setorial pela rejeição na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Os destaques foram rejeitados. Portanto, não serão apreciados pela representação do Senado Federal,

conforme o estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum.
Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Quero reiterar o agradecimento ao Senador Inácio Arruda.
Gostaria somente de um esclarecimento. O Senador Inácio Arruda deu grande importância à Comissão

de Meio Ambiente. Quanto às outras, explicou exatamente o que fez, mas nessa Comissão S.Exa. destina 13
milhões e 300 mil reais para o Plano Nacional contra a Desertificação. A pergunta é: no relatório do Governo,
quanto efetivamente veio para o combate à desertificação? S.Exa. ampliou esse valor ou ainda precisamos
alocar recursos definitivos para esse setor? Sei que S.Exa., no Ceará, tem um trabalho muito grande, assim
como na Bahia temos grande preocupação com a área.

O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Na verdade, precisaríamos de um valor superior a 50 milhões
para atender compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. Infelizmente, a proposta do Governo nos
chegou com um valor muito pequeno, algo em torno de 3 milhões de reais destinados a um programa e acho
que em torno de 3 milhões para um outro programa. São valores muito pequenos.

Fomos obrigados a ampliar, neste relatório, os valores para a área ambiental. Os valores eram
insignificantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, parece-me que estamos encerrando, por hoje,

a votação do último relatório setorial.
Quero parabenizar o Senador Inácio Arruda, ex-colega da Câmara dos Deputados, pelo trabalho

executado, assim como os coordenadores de bancada e a nossa Oposição, que está aqui presente, assídua,
com ferrenha participação — os baianos e paranaenses. E Roraima, que é da situação.

Estamos aqui defendendo o que disse há pouco V.Exa.: um bom orçamento para o Brasil. Por isso,
estamos todos de parabéns.

Presidente Moka, mais uma vez, parabéns.
Até segunda-feira, quando voltaremos para, de fato, encerrar a nossa tarefa primeira.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero fazer um apelo a V.Exas.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, apenas quero saber de V.Exa. quando será

apresentado e votado o relatório da área de infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou falar sobre isso.
Vou suspender a reunião, antes convocando a sua continuação para segunda-feira — já existe acordo a

esse respeito —, dia 13 de dezembro, às 18 horas.
Convoco, ainda, reunião extraordinária para o dia 14 de dezembro, terça-feira, às 10 horas e às 14

horas.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

86

Os dois relatórios que faltam, das áreas de infraestrutura e de turismo, e a reestimativa da receita serão
debatidos e votados na segunda-feira, a partir das 18 horas. Assim, respondo à indagação do Deputado Luciano
Castro.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputada Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que suspenderei a presente reunião, não sem antes reconvocá-la para amanhã, quarta-feira, às
15 horas.

Uma explicação: eu continuo conversando e tentando um acordo entre a base do Governo e a da
Oposição, a fim de votarmos a modificação da LDO. Quero viabilizar esse acordo para que possamos votar
antes de segunda-feira essa modificação, única matéria que está faltando. Acho que de hoje para amanhã nós
conseguiremos firmar um acordo — deixei o pessoal conversando. Na segunda-feira, de qualquer forma,
deveremos, no meu entendimento, começar a discutir o parecer.

Hoje foi feito um acordo com todos os coordenadores e líderes de partidos; construímos um acordo
também relativo à questão das bancadas; e eu acho que, se os coordenadores entregarem amanhã, até meio-
dia, que é o prazo, a sua parte do trabalho, daqui para sexta-feira ou, no mais tardar, sábado de manhã, a
Senadora Serys Slhessarenko conseguirá terminar seu trabalho e entregar à Comissão o parecer.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputada Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Eu queria só cumprimentar V.Exa. pela condução da reunião de

hoje, que objetivou dar celeridade ao entendimento. Para isso, V.Exa. levou à realização de acordo entre todos
os coordenadores de bancada, de modo a possibilitar que amanhã, até meio-dia, seja feita a distribuição dos
recursos para os Estados, o que é fundamental.

Acho que esse foi um passo importante para nós mantermos o cronograma de votações.
O SR. PRESIDENTE (Deputada Waldemir Moka) - Muito obrigado.
Vou suspender a reunião, determinando que ela seja retomada amanhã, às 15 horas, claro que

dependendo sempre do acordo com os representantes da Oposição na Comissão de Orçamento.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Em virtude da inexistência de acordo para deliberação das matérias constantes das pautas
supracitadas, suspendo a presente reunião, antes convocando sua continuação para segunda-feira, dia 20, às
18 horas.

Convoco também reuniões extraordinárias a serem realizadas neste plenário no dia 21 de dezembro,
terça-feira, às 10 horas, 14 horas, 18 horas e 20 horas, e dia 22 de dezembro, quarta-feira, às 10 horas, 14
horas, 18 horas e 20 horas.

Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a décima reunião extraordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Conforme decidido na quarta reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada

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

EXPEDIENTE

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

87

1) Ofício-Pres nº 0531/10, de 2 de dezembro, do Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados, Deputado Vieira da Cunha, comunicando que em reunião ordinária daquela Comissão,
realizada em 1º de dezembro, apoiaram o Relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS,
que reivindica a complementação em seis bilhões de reais no orçamento de 2011 para o Ministério da Saúde e
aquela Comissão solicita o atendimento do pleito.
2) Expediente de 7 de dezembro de 2010, do Senador Gim Argello, informando que decidiu afastar-se
definitivamente da relatoria e desta Comissão.
3) Ofício nº 079/2010 – GLDBAG, de 7 de dezembro, do Senador Aloízio Mercadante, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo, indicando a Senadora Ideli Salvatti para Relatora-Geral do Projeto de Lei de Orçamento
Anual de 2011, PLOA/2011.
4) OF. CR 088/2010, de 8 de dezembro, do Deputado Celso Russomanno, solicitando o remanejamento do valor
total da Emenda nº 31600017 para as Emendas nºs 31600025 e 31600009.
5) Ofício Nº 0152/2010 – GSISAL/APJr, de 9 de dezembro, da Senadora Ideli Salvatti (PT/SC), Líder do Governo
no Congresso Nacional, comunicando sua renúncia ao cargo de Relatora-Geral do Projeto de Lei Orçamentária
para 2011, esclarecendo que, em 8 de dezembro, foi convidada para o cargo de Ministra de Estado do Ministério
da Pesca e Aqüicultura, pela eleita Presidenta Dilma Rousseff.
6) Ofício nº 079-A/2010 – GLDBAG, de 9 de dezembro, do Senador Aloízio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo, indicando a Senadora Serys Slhessarenko como membro suplente desta Comissão em
substituição à Senadora Ideli Salvatti, na vaga destinada ao Bloco de Apóio ao Governo.
7) Ofício nº 080/2010 – GLDBAG, de 9 de dezembro, do Senador Aloízio Mercadante, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo, indicando a Senadora Serys Slhessarenko para Relatora-Geral do Projeto de Lei de
Orçamento Anual de 2011, PLOA/2011.
8) OFÍCIO N. 2.188/2010–GAPB-mch, de 10 de dezembro, do Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, Desembargador Federal Roberto Haddad, solicitando que recomponha o valor da Emenda nº 71250011,
da Bancada de São Paulo, ao seu valor original.
9) Ofício nº 031/2010, de 14 de dezembro, dos Deputados Carlos Eduardo Cadoca (PSC/PE) e Pedro Eugênio
(PT/PE), solicitando a substituição de valores na Emenda nº 71180004, da Bancada de Pernambuco.
10) Expediente de 14 de dezembro de 2010, dos Deputados Efraim Filho, Luíza Erundina, Marcondes Gadelha e
Wilson Braga, solicitando alteração nas emendas nºs 24490008, 36110014, 35330009 e 33830017, de suas
autorias, respectivamente, apresentadas ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN.
11) Ofício nº 00012/2010 – BANC/MT, de 15 de dezembro, do Deputado Pedro Henry, Coordenador da Bancada
do Estado de Mato Grosso, encaminhando o Ofício nº 132/2010-GG, do Governador do Estado  de Mato Grosso,
através do qual solicita acréscimo monetário na Emenda de Bancada daquele estado, nº 71120013, consignada
ao Orçamento Geral da União para 2011.
12) OF 164/2010, de 17 de dezembro, do Deputado Marcelo Castro, Coordenador da Bancada do Estado do
Piauí, solicitando alteração da emenda nº 711900018, daquela Bancada.

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDAS pelo
Presidente:

1) Ofício nº 063/2010, de 9 de dezembro, do Deputado Eduardo Sciarra (DEM/PR), justificando ausência no
período de 13 a 17 de dezembro.

- Expedientes encaminhados ao Deputado Luciano Castro, Coordenador do Comitê de Admissibilidade
de Emendas – CAE:

1) Of. Pres. nº 456/10-CFT, de 8 de dezembro, do Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Presidente em exercício
da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
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1) Ofício nº 201/2010 – Departamento Legislativo, de 11 de novembro, do Vereador Presidente da Câmara
Municipal de Barcarena, José Américo Contente Magno Júnior, informando o recebimento dos recursos do
Orçamento da União.
2) PRES – 21/2010, de 25 de novembro, do Presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli de Azevedo,
encaminhando Nota Técnica contendo  informações relativas as obras de construção da Refinaria Abreu e Lima,
em Recife-PE e a modernização e adequação da produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em
Araucária-PR, com indicativos de paralisação pelo Tribunal de Contas da União, endereçado ao Presidente do
Congresso Nacional, Senador José Sarney, que enviou à CMO.
3) CF nº 30346/PR/2010, de 29 de novembro, do Chefe de Gabinete e Assessor Parlamentar da Infraero, Ivan
Cavalcanti Gonçalves, confirmando a presença do Presidente, Murilo Marques Barboza; do Diretor de
Engenharia e Meio Ambiente, Jaime Henrique Caldas Parreira; e do Procurador Geral, Henrique Celso
Gonçalves Marini e Souza, todos daquela Empresa, na reunião de audiência pública, que será realizada por esta
Comissão, no dia 30 de novembro.
4) Ofício nº 559/MP, de 7 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste técnico à programação constante do Projeto de Lei nº 59/2010-CN,
conforme exposto na Nota Técnica nº 19/DEINF/SOF/MP, de 26 de novembro de 2010, elaborada pela
Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério, conforme cópia apresentada.
5) Ofício nº 560/MP, de 7 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, encaminhando proposta de atualização do Anexo V do Projeto de Lei nº 59/2010-CN,
consoante exposto na Nota Técnica nº 483/CGDPS/SEAFI/SOF/MP, de 6 de dezembro de 2010, elaborada pela
Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério, conforme cópia apresentada.
6) Ofício nº 481/SGM-MB, de 8 de dezembro de 2010, do Coordenador de Orçamento da Marinha, Contra-
Almirante (IM) Anatalicio Risden Júnior, solicitando sejam  suprimidas as programações do Projeto de Lei nº
83/2010, conforme Emenda nº 00001, apresentada ao referido projeto, a fim de permitir a correta aderência das
metas previstas para execução orçamentária e financeira da Marinha do Brasil às dotações constantes da Lei
Orçamentária Anual.
7) Ofício nº 569/MP, de 9 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, encaminhando cópia da atualização da Projeção da Receita Administrada pela Receita
Federal do Brasil para 2011.
8) Ofício nº 574/MP, de 15 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste, conforme quadro apresentado, do Ministério da Cultura ao Projeto de
Lei nº 59/2010-CN, conforme exposto na Nota Técnica nº 06/SECAD/SOF/MP, de 13 de dezembro de 2010,
elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério.
9) Ofício nº 575/MP, de 15 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, solicitando ajustes técnicos, conforme quadros apresentados, de diversos órgãos dos
Poderes Executivo e Judiciário ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN, conforme exposto na Nota Técnica nº
05/SECAD/SOF/MP, de 9 de dezembro de 2010, elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal daquele
Ministério.
10) Ofício nº 576/MP, de 15 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando ajustes ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN, no Ministério das
Comunicações.
11) Ofício nº 577/MP, de 16 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste técnico no Projeto de Lei nº 59/2010-CN, conforme exposto na
Nota Técnica nº 21/DEINF/SOF/MP, de 15 de dezembro de 2010, elaborada pela Secretaria de Orçamento
Federal daquele Ministério.
12) Ofício nº 578/MP, de 16 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, encaminhando, conforme planilha apresentada, proposta de redução de dotações
orçamentárias, em programações do Projeto de Lei nº 59/2010-CN.
13) Ofício nº 579/MP, de 16 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando inclusão de nova programação no Projeto de Lei nº 59/2010-CN,
conforme exposto na Nota Técnica nº 22/DEINF/SOF/MP, de 15 de dezembro de 2010, elaborada pela
Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério.
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14) Ofício nº 580/MP, de 16 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste técnico no Projeto de Lei nº 59/2010-CN, conforme exposto na
Nota Técnica nº 23/DEINF/SOF/MP, de 16 de dezembro de 2010, elaborada pela Secretaria de Orçamento
Federal daquele Ministério.
15) Ofício nº 581/MP, de 16 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste técnico no Projeto de Lei nº 59/2010-CN, conforme exposto na
Nota Técnica nº 17/DESOC/SOF/MP, de 16 de dezembro de 2010, elaborada pela Secretaria de Orçamento
Federal daquele Ministério.
16) Ofício nº 585/GM - MP, de 17 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Paulo Bernardo Silva, solicitando ajuste técnico no Projeto de Lei nº 59/2010-CN, conforme exposto na
Nota Técnica nº 19/DESOC/SOF/MP, de 17 de dezembro de 2010, elaborada pela Secretaria de Orçamento
Federal daquele Ministério.

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

Avisos Seses de 1º de dezembro:
1) Aviso n° 2.166/2010 (Acórdão n° 3.229/2010): Obras de construção de trechos rodoviários na BR 156, no
Estado do Amapá.
2) Aviso n° 2.199/2010 (Acórdão n° 3.268/2010): Obras de implantação do Perímetro Irrigação Salitre - BA.
3) Aviso n° 2.205/2010 (Acórdão n° 3.246/2010): Obras de restauração da BR – 364 no Estado de Rondônia.
4) Aviso n° 2.219/2010 (Acórdão n° 3.261/2010): Obras de construção da ponte sobre o rio Itacutu, na BR – 401,
no Estado de Roraima.
5) Aviso n° 2.224/2010 (Acórdão n° 3.262/2010): Obras de dragagem dos berços 100 a 103 e da retroárea dos
berços 100 e 101 do Porto de Itaqui – MA.

Avisos GP/TCU de 7 de dezembro:
1) Aviso n° 1.200/2010: Informando que há necessidade de promover alterações na emenda nº 50310004, na
qual o TCU é a unidade orçamentária pretendida, aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados.
2) Aviso n° 1.201/2010: Obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, subtrecho compreendido entre Ilhéus e
Barreiras – BA.

Avisos Seses de 8 de dezembro:
1) Aviso n° 2.253/2010 (Acórdão n° 3.362/2010): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE.
2) Aviso n° 2.257/2010 (Acórdão n° 3.364/2010): Construção de hospital psiquiátrico no município de Bento
Gonçalves/RS.
3) Aviso n° 2.262/2010 (Acórdão n° 3.413/2010): Obra de construção e ampliação dos molhes do Porto de Rio
Grande/RS.
4) Aviso n° 2.264/2010 (Acórdão n° 3.422/2010): Construção de unidades habitacionais em Macapá/AP.
5) Aviso n° 2.280/2010 (Acórdão n° 3.400/2010): Obras de implantação  da Linha 3 do Sistema de Trens
Urbanos do Rio de Janeiro.
6) Aviso n° 2.283/2010 (Acórdão n° 3.392/2010): Obras relativas aos “Sistemas  de Produção de Óleo e Gás da
Bacia do Espírito Santo”.
7) Aviso n° 2.284/2010 (Acórdão n° 3.386/2010): Obras de construção do Contorno Rodoviário de Foz do
Iguaçu/PR.
8) Aviso n° 2.289/2010 (Acórdão n° 3.390/2010): Obras relativas  à implantação do trecho do gasoduto Urucu-
Coari – Manaus/AM.
9) Aviso n° 2.294/2010 (Acórdão n° 3.405/2010): Obras de adequação de Trecho Rodoviário, na BR-060, trecho
Goiânia - Jataí/GO, com extensão de 316,2 km.
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Informo, ainda, que a lista com os expedientes será enviada pelo correio eletrônico aos gabinetes dos membros
e às Lideranças partidárias nesta data.

Informo aos Parlamentares que não estiveram presentes na reunião com as Lideranças partidárias e
constituem esta plenária, que houve um entendimento, um acordo, com vista ao procedimento do início da
leitura, discussão e votação do relatório.

Como esta reunião é continuidade da anterior, e nós estamos obtendo o acordo no que diz respeito ao
quorum, evidentemente que a pauta continua a mesma.

De início, preciso, então, votar requerimento sobre inclusão na pauta desta reunião o início da
discussão do relatório. E o farei agora.

Ressalto que há acordo para leitura do relatório da Senadora Serys: início da discussão; suspensão da
discussão; reinício amanhã, a partir das 11 horas, com data prevista para o término da discussão, que será às
14 horas. Aí, novamente, a suspensão da reunião, e o reinício às 17 horas. Aí, sim, havendo acordo, a partir das
17 horas, começaremos o processo de votação da peça orçamentária.

Depois de ter obtido esse entendimento, a Presidência passa à apreciação dos processos pré-
acordados.

Requerimento para inclusão na pauta do relatório final, apresentado ao Projeto de Lei nº 59, de 2010,
do Congresso Nacional, Projeto de Lei Orçamentária para 2011.

A autora é a Senadora Serys Slhessarenko.
O requerimento está em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o presente requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Extrapauta.
Apreciação do relatório final apresentado ao Projeto de Lei nº 59, de 2010, do Congresso Nacional, que

encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o texto do projeto de lei que
estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011, Projeto de Lei Orçamentária para
2011. A Relatora-Geral é a Senadora Serys Slhessarenko, do PT do Mato Grosso.

Foram apresentadas 10.040 emendas.
O voto é favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
A Relatora-Geral está com a palavra para apresentação do relatório final, da Errata 1 e da Errata 1

alterada.
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.
A Senadora Serys está com a palavra.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Deputado Moka, Srs. Deputados, Srs.

Líderes, Srs. Senadores, fizemos um resumo, chamaria assim, de seis páginas. Se os Srs. Parlamentares
quiserem maiores explicações após a leitura, temos o relatório na íntegra.

Trata-se do resumo do relatório final, senhoras e senhores.
Relatório Geral sobre o Projeto de Lei nº 59, de 2010, do Congresso Nacional, que estima a receita e

fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011.
Relatório.
Em atendimento ao disposto na Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, submetemos ao

Plenário da Comissão Mista de Orçamento o relatório geral sobre o Projeto de Lei nº 59, de 2010, do Congresso
Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011, enviado à
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apreciação do Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 121, de 2010, do Congresso Nacional (nº 531, de
2010, na origem).

“Por indicação das Lideranças partidárias e designação do Sr. Presidente desta Comissão, coube-nos a
honrosa tarefa de relatar o citado projeto.

Quero expressar, senhores e senhoras, meu agradecimento ao nobre Presidente, Deputado Waldemir
Moka, aos Relatores-Setoriais, pelo grande trabalho que fizeram — e tiveram os seus relatórios aprovados por
unanimidade —, aos senhores representantes de Líderes na Comissão e ao conjunto de Parlamentares que
compartilharam nosso esforço de conciliação e fechamento deste substitutivo.

O presente relatório foi elaborado em consonância com os critérios, condições e parâmetros fixados
pela Comissão Mista quando da aprovação do parecer preliminar no plenário da CMO, em 16 de novembro de
2010. Na elaboração de nosso substitutivo, igualmente, foram observadas as normas constitucionais, legais e
regimentais que regem a matéria, em especial o Plano Plurianual de 2008/2011 e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2011.

Apresentação geral.
Aceitei o papel de Relatora do Projeto de Lei Orçamentária para 2011, como um grande desafio na luta

pela defesa da maior participação da mulher na vida pública brasileira. A escassez de tempo exigiu de nossa
parte um enorme esforço no sentido de criar as condições para a votação tempestiva da lei orçamentária, o que
exigiu a realização de inúmeras reuniões e encontros com autoridades e assessores técnicos, e especialmente
com os Srs. Parlamentares, sempre sob a grande liderança do nosso Presidente, Deputado Waldemir Moka.

A aprovação do Orçamento antes do início do novo exercício financeiro tem enorme significado na vida
política do País, porque representa o consenso democrático obtido em ambiente de enormes expectativas
acerca da presença e da ação do Estado.

A peça orçamentária, ao prever receitas e distribuir despesas, legitima e dá legalidade ao planejamento
e à programação da atividade financeira no âmbito da administração pública.

Observamos o estrito cumprimento das normas orçamentárias, em especial aquelas constantes da
Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011.

Procuramos, dentro dos limites do parecer preliminar, atender a maior parcela possível das legítimas
demandas representadas pelas emendas direcionadas às políticas sociais e aos investimentos públicos que
beneficiam praticamente toda a extensão do território brasileiro, atendendo milhares de Municípios e todos os
Estados da Federação.

Considero que as emendas ao Orçamento se constituem em um importante instrumento da democracia,
um canal de acesso do cidadão aos recursos do Orçamento da União. Essa prerrogativa, por outro lado,
aumenta o grau de responsabilidade do Legislativo, incluindo, é claro, principalmente nós, Parlamentares,
bancadas e Comissões.

O Congresso Nacional, por meio da aprovação de legislação específica, em especial da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, ou de outros instrumentos de ação, deve continuar aperfeiçoando os mecanismos de
fiscalização e controle sobre a execução, o acompanhamento e a prestação de contas dos recursos dos
orçamentos.

Tivemos como principal diretriz aperfeiçoar o projeto encaminhado pelo Poder Executivo buscando
atender prioridades nacionais, em especial as demandas voltadas à solução dos nossos enormes problemas
sociais, sem descuidar da continuidade dos investimentos em infraestrutura necessários à superação dos
gargalos que emperram o processo de desenvolvimento em âmbito nacional, regional e local.

Nossas preocupações assumem especial relevo num contexto como o atual em que se inicia um novo
mandato presidencial fortemente comprometido com os objetivos de combater a miséria e assegurar igualdade
de oportunidade a todos os brasileiros, num ambiente de prosperidade e crescimento econômico. Quero registrar
nosso diálogo com a equipe de transição em torno das premissas que embasaram nosso relatório.

Na área social, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, destacamos as seguintes principais
iniciativas:

a)  ampliação dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) em mais de R$ 1 bilhão no
âmbito do Piso de Atenção Básica (PAB) e dos procedimentos em Média e Alta Complexidade
(MAC), beneficiando todos os Estados e atenuando distorções nacionais;

b)  ampliação de R$ 1 bilhão dos recursos para o Programa Bolsa Família, o que pode permitir o
aumento de beneficiários ou a elevação dos valores;
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c)  cerca de R$ 2,5 bilhões para o atendimento das demandas judiciais necessárias ao pagamento de
direitos dos aposentados e pensionistas — demandas judiciais já em último recurso;

d)  R$ 853 milhões adicionais em relação aos valores que constaram do PLOA/2011 para o reajuste
do salário mínimo — o reajuste que era o salário mínimo estabelecido em 538 reais e 15 centavos
para 540 reais, envolvendo R$ 853 milhões;

e)  destinação de R$ 20 milhões para a integralização de cotas do Fundo Especial para Calamidades
Públicas — FUNCAP, previsto na Medida Provisória nº 494, de 2 de julho de 2010, com a
participação paritária de Estados e Municípios;

f) atendimento de diversas emendas de Comissão nas áreas de educação, meio ambiente, direitos
humanos, igualdade racial e de gênero.

Entre as responsabilidades inerentes à nobre incumbência de relatar um projeto de lei  orçamentária
destaca-se, sem dúvida, árdua tarefa de resguardar a higidez das contas públicas frente às inúmeras e legítimas
demandas que permeiam a administração pública e os vários segmentos sociais representados nas duas Casas
do Congresso Nacional.

Conforme tem salientado o Sr. Ministro da Fazenda Guido Mantega em suas mais recentes
declarações, é de extrema necessidade que, na atual conjuntura, o País restabeleça o nível de superavit
primário para os patamares pré-crise financeira e reduza de forma consistente a relação dívida pública/PIB, a fim
de que sejam alcançados os requisitos essenciais para a redução sustentável das taxas de juro, sem que isso
possa acarretar ameaças de descontrole dos níveis da inflação.

Com esse propósito, acatamos solicitação formulada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com a indicação de redução preventiva no valor de R$3 bilhões de algumas programações de órgãos do
Poder Executivo. Os recursos assim liberados passaram a compor reservas de contingência vinculadas a cada
um dos órgãos alcançados pela contenção. Esse mecanismo permitirá ao Governo reavaliar, no decorrer do
exercício de 2011, a possibilidade de realização dessas despesas, tendo em conta o desempenho da
arrecadação federal e a necessidade de cumprir a meta do superávit primário.

Aliando-se à medida de prevenção de riscos fiscais sugerida pelo Governo, esta relatoria destacou, sob
a forma de reserva de contingência específica, o montante de R$3 bilhões dos recursos que haviam sido
colocados à disposição da relatoria-geral, sendo:

a) R$2 bilhões para o atendimento de riscos decorrentes de demandas judiciais de natureza
previdenciária. A alocação de recursos como uma reserva para o atendimento das demandas judiciais de
natureza previdenciária tem como base decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do teto do
RGPS instituído pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 (RE 564.354/SE); e

b) R$1 bilhão como reserva para ampliação do Bolsa Família, na forma de acréscimo na quantidade de
beneficiários ou do valor dos benefícios. A iniciativa de criar tal reserva prende-se à importância que esse
programa vem assumindo para a superação dos históricos níveis de desigualdade de renda em nosso País,
tendo sido responsável pela inclusão social de dezenas de milhões de brasileiros, levando dignidade e renda
mínima para os mais necessitados. O acerto das políticas sociais do atual Governo deve ser preservado e
ampliado para que se resgate a imensa dívida social do Estado brasileiro. Vale salientar que a utilização da
reserva depende de alteração da legislação por iniciativa do Poder Executivo, o que levará em conta a evolução
dos índices de arrecadação.

Alocamos R$853 milhões adicionais em relação aos valores que constaram do PLOA 2011 para o
reajuste do salário mínimo, inclusive sua repercussão nos benefícios previdenciários. A dotação permite o
arredondamento do valor inicialmente fixado (R$538,15) pelo Governo para R$540,00. Temos consciência de
que o valor está aquém das necessidades e expectativas dos trabalhadores e aposentados. Porém, é inegável
que a ação governamental tem-se pautado no firme propósito de dar continuidade à política de ganhos reais com
base no aumento do PIB, sendo essa a melhor fórmula de conciliar a melhoria de renda das populações mais
carentes com o objetivo de evitar desequilíbrios fiscais e previdenciários.

Um elemento essencial que norteou nossa atuação à frente desta relatoria foi a busca pelo equilíbrio na
destinação dos recursos das emendas de bancada estadual entre as várias Unidades da Federação, dentro da
perspectiva de cumprir o ordenamento constitucional contido no art. 165, § 7º, que preconiza o papel do
Orçamento como instrumento de redução das desigualdades regionais.

Assim, na alocação dos recursos oriundos da segunda reestimativa de receitas, optamos pela adoção
de sistemática baseada na média dos atendimentos efetuados nos últimos 3 anos. Com essa medida
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procuramos evitar que alguns Estados menos aquinhoados por emendas na fase setorial viessem a ser
fortemente prejudicados no quadro final de destinação de recursos.

O curto espaço de tempo de que dispusemos para realizar tarefa de tal envergadura não representou
um obstáculo para a condução adequada dos trabalhos e não impediu que fossem auscultadas as principais
sugestões e demandas dos vários segmentos políticos e sociais, cujo atendimento prendeu-se rigorosamente às
limitações legais, regimentais e às impostas pelas restrições de recursos.

O resultado desse esforço pode ser visualizado nas proposições e adequações incorporadas ao projeto
de lei, dentro do objetivo de tornar a proposta a mais próxima possível dos anseios de nossa sociedade.

Relativamente aos investimentos, nosso substitutivo contabiliza uma elevação dos valores em relação
ao projeto de lei a um montante igual a R$63,5 bilhões para o exercício de 2011, com acréscimo de R$12,1
bilhões.

Salientamos a alocação de R$65 milhões para o cumprimento do art. 42 do ADCT, que determina
destinação mínima de 20% dos recursos de irrigação para o Centro-Oeste.

Com relação ainda aos investimentos, registramos que, apesar da necessidade de cortes, conseguimos
assegurar um valor de R$360 milhões para a realização de obras diretamente relacionadas à Copa do Mundo de
Futebol de 2014, distribuídos entre 12 Estados-sede, conforme indicação das respectivas bancadas.”

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência pede silêncio, para que possamos

ouvir a Senadora Serys.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Obrigada, Sr. Presidente.
“Na área da agricultura, destacamos as seguintes iniciativas:
a) R$300 milhões para a concessão de suplementação orçamentária na ação 0300 — Garantia e

Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992);
b) R$500 milhões para a operacionalização do fundo instituído pela Lei Complementar nº 137, de 26 de

agosto de 2010 (Fundo de Catástrofe);
c) R$200 milhões para atendimento ao seguro rural, nos termos da Lei nº 10.823, de 19 de dezembro

de 2003, atualizada pela Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010;
d) R$100 milhões para a operacionalização dos fundos instituídos no art. 8º da Lei nº 12.087, de 11 de

novembro de 2009 (fundos garantidores), com base no que preceitua o inciso I do § 1º do referido artigo.
Destacamos ainda, dentre as importantes iniciativas desta relatoria, o direcionamento de R$3,9 bilhões

para a alocação de recursos em Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação das
Exportações (Lei Kandir).

Dentro das Forças Armadas, foram destinados R$530 milhões para garantir o cumprimento de sua
missão constitucional, observadas as áreas autorizadas no parecer preliminar. Salientamos que a possibilidade
de incorporação de 70 mil recrutas no Exército Brasileiro contribuirá para maior capacitação e oportunidade para
os nossos jovens.

Por autorização do parecer preliminar, destinamos o valor de R$100 milhões para a operacionalização
do fundo previsto na Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Fundo Partidário).

Dessa forma, esperamos que o trabalho da relatoria tenha contribuído para dotar o Governo Federal de
meios para que o País mantenha a trajetória de desenvolvimento, assegurando tanto o crescimento econômico
quanto a melhoria das condições de vida da população brasileira.

Relativamente às alterações promovidas no texto do projeto de lei, vale aqui tecer algumas
considerações sobre os ajustes propostos por esta relatoria.

O art. 4º do texto do projeto de lei dispõe sobre um tema especialmente relevante para o Congresso
Nacional, que trata das autorizações de suplementação de programações orçamentárias diretamente por meio
de decreto presidencial. A fim de reavaliar essas disposições e agregar maior objetividade e racionalidade à
norma, submeto aos nobres pares um substitutivo que agrega as contribuições oriundas de emendas
parlamentares e de avaliações de assessores técnicos da área de orçamento. Em breves linhas, as principais
alterações realizadas foram as seguintes:

a) Estabelecemos regra uniforme para a suplementação das despesas obrigatórias definidas no Anexo
IV, item I, da LDO 2011, permitindo a eliminação de vários incisos; estamos propondo que a autorização de
suplementação das despesas obrigatórias fique condicionada aos montantes demonstrados ao Congresso
Nacional na avaliação bimestral de que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF;
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b) quanto às despesas discricionárias, reduzimos de 20% para 10% de cada subtítulo o limite máximo
de remanejamento, retornando aos índices que constaram das leis orçamentárias anteriores; outra novidade foi
a exclusão da possibilidade de utilização do superávit financeiro como fonte de recursos para despesas
discricionárias, uma vez que sua utilização induz ao aumento do contingenciamento;

c) incluímos importante dispositivo que beneficia a continuidade de obras plurianuais de grande vulto e
que se encontram em andamento. A ideia é permitir sua suplementação em 2011 até o montante de seu saldo
orçamentário (dotação autorizada menos valor empenhado) apurado no orçamento do ano anterior — 2010. A
medida reduz os riscos de paralisação de obras de grande vulto já iniciadas, racionalizando a gestão
orçamentária;

d) vedamos a utilização, como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares, do
cancelamento de dotações incluídas por meio de emendas, preservando as emendas individuais como estão
hoje e 50% das emendas coletivas, incluindo bancadas e Comissões — também 50%;

e) incluir autorização ao Poder Executivo para recompor dotações que constaram do projeto de lei
orçamentária até o limite dos cortes efetuados. Com essa medida, o Poder Executivo poderá recompor, sem
necessidade de envio de projeto de lei de crédito adicional, as dotações que foram objeto de redução no
montante de R$3 bilhões com base em solicitação acatada por esta relatoria;

f) reduzir o limite de 50% para 25% relativo ao remanejamento permitido entre os grupos de natureza de
despesa “3 — Outras Despesas Correntes”, “4 — Investimentos” e “5 — Inversões Financeiras” no âmbito do
mesmo subtítulo, retornando aos percentuais das leis orçamentárias anteriores.

Por fim, no que tange ao tratamento dado às obras e serviços com indícios de irregularidades
apontadas pelo TCU, a realização de encontros e audiências públicas configurou-se como um importante
instrumento para assegurar o amplo contraditório entre as partes e fortalecer a prerrogativa do Congresso
Nacional de decidir sobre a paralisação de obras. Cumpre ressaltar que a decisão congressual não interfere
sobre a continuidade das ações de fiscalização e de apuração de responsabilidades adotadas pelo TCU.
Concluído o processo de audiências, o Comitê de Obras Irregulares deliberou pela exclusão de 26 itens, com
base no compromisso assumido pelos órgãos envolvidos de serem adotadas providências visando a correção
dos problemas apontados.

Pareceres às emendas.
Das emendas apresentadas, foram aprovadas, total ou parcialmente, 10.012 emendas, conforme

demonstrativos anexos a este relatório e consolidados nos quadros seguintes:
EMENDAS AO PLOA 2011 — TEXTO E DESPESA — SUBSTITUTIVO AO PLOA 2011

TIPO DE EMENDA Emenda (Modalidade) Nº Emendas Valor (R$)

Emendas de Texto 236
Emendas à Despesa BANCADA ESTADUAL 474 9.758.567.678

Emendas à Despesa COMISSÃO 126 3.210.083.886

Emendas à Despesa INDIVIDUAL 9.176 7.706.761.000

TOTAIS 10.012 20.675.412.564

Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 59, de 2010 (PLOA/2011), na forma do

substitutivo apresentado por esta relatoria, que contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer
pela aprovação e pela aprovação parcial das emendas.

Brasília, 20 de dezembro de 2010.
Senadora Serys Slhessarenko
Relatora-Geral.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Senadora Serys acaba de ler um resumo do seu

relatório final.
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A Presidência pede à Senadora que leia também as duas erratas que compõem a peça orçamentária.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Errata I:
Altera o Substitutivo e o Quadro 33.1.12 — Despesas por Projeto/Atividade/Operação Especial — por

Órgão, constante do Volume IV.
Errata I — Alterada:
Substitui a redação do Substitutivo publicado na Errata I.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço mais uma vez à Senadora Serys pelo

relatório.
Tenho certeza de que todos aqui concordam que a Senadora, num prazo muito pequeno, acabou

pegando todos os relatórios setoriais. Eu agradeço muito à Senadora Serys pela determinação e empenho.
Passamos agora à discussão do presente relatório.
Está inscrito o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sras.

Senadoras, Srs. Senadores, cumprimento especialmente a ilustre Relatora, Senadora Serys, que, num curto
espaço de tempo, em função dos incidentes que teve esta Comissão, consegue produzir um relatório que
certamente pode não ser o perfeito, mas tenta encontrar a média do sentimento desta Casa.

Senadora, nós, nesta Comissão representando o PSDB, buscamos desde o início do ano a
convergência, entendendo que o Orçamento é a peça mais importante da legislatura, a peça que convalida o
papel do Parlamento como órgão moderador do Executivo e principalmente o papel de cada Parlamentar desta
Casa, que tem na sua missão precípua fiscalizar e acompanhar a correta execução dos recursos públicos
elencados nos orçamentos ano a ano.

Amanhã teremos oportunidade de discutir, em função do acordo de procedimento que fizemos, ao
fazermos destaques ao projeto de orçamento que V.Exa. hoje apresenta. São destaques importantes, porque
restauram situações que considero como a espinha dorsal da nossa União, do País como um todo.

Eu apenas adiantaria uma questão sobre a qual inclusive tive oportunidade de conversar pessoalmente
com V.Exa., que é a reconstituição do FUNDEB.

Para este ano, de acordo com a própria lei de criação do FUNDEB, está previsto que a União indicará
recursos que vão prover 10% desse fundo no âmbito nacional. Sra. Senadora, como V.Exa. sabe, esse fundo dá
suporte aos Estados que têm menor capacidade de investimento no País e em boa hora trabalha pelo equilíbrio
do nosso pacto federativo. São os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, que, não coincidentemente, têm o menor índice de proficiência na
educação pública em nosso País.

Novamente o Governo se vale de um artifício para restringir esse fundo e dessa forma penalizar não
apenas os Estados e Municípios que suportam o peso do financiamento público da educação, mas
principalmente os milhões de estudantes brasileiros que precisam de oportunidades. E esse é um discurso
recorrente do Governo Federal.

Então, valendo-se de uma lei que na verdade refere-se à questão do Orçamento, o Governo faz um
jogo com a questão do aspecto financeiro, e não atende ao que determina o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Afirma o Governo que só é possível destinar 15% dos recursos no ano subsequente
utilizando o Orçamento do ano anterior.

Sra. Relatora, eu acredito que, de alguma maneira, a assessoria de V.Exa. se confundiu, porque a lei
em que ela se escuda fala de exercício financeiro e não orçamentário. No ano passado, o Governo utilizou o
Orçamento de 2009 para complementar o de 2010 e este ano novamente utiliza o Orçamento de 2010 para
complementar o de 2011. Dessa forma, 15% dos recursos previstos pela Constituição são subtraídos da
educação, o que eu considero um crime para com a Nação.

Então, peço a V.Exa. que consulte a assessoria, inclusive a respeito do ponto que estou referenciando.
A lei em que a assessoria se baseia fala de orçamento, não fala de financeiro. Do jeito que está consignado,
infelizmente, estamos utilizando o Orçamento de 2011 e dessa forma subtraindo 15% da educação brasileira,
retirando 1,2 bilhão de reais.

Há uma outra questão, entre os vários destaques que vamos tratar com V.Exa. amanhã — no início da
discussão desse processo, nós tratamos, inclusive, com o Líder do Governo. Trata-se do art. 4º, inciso III. As
previsões de possibilidades de o Governo trabalhar o Orçamento das despesas obrigatórias através de decreto
abrangem, de acordo com o projeto de Orçamento de V.Exa., quase 90% do Orçamento.
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Dessa forma, nós estamos retirando da Comissão de Orçamento e do Parlamento brasileiro o seu papel
precípuo, que é fiscalizar, efetivamente, as modificações feitas pelo Governo durante o ano fiscal em curso.

Sra. Senadora, na verdade estamos aqui defendendo o Parlamento com a observação que fazemos a
V.Exa. Inclusive, apresentamos um destaque supressivo, mas acredito que é possível, em uma negociação,
restaurar o texto da lei orçamentária do ano anterior, colocando apenas as obrigações realmente previstas
anteriormente, e não com a abrangência existente no texto de V.Exa., que faz com que 90% do Orçamento do
Brasil fique fora da Comissão de Orçamento e do Congresso brasileiro no próximo ano.

Uma outra questão que vamos colocar na discussão e em um destaque no próximo ano é relativa ao
inciso IV deste mesmo art. 4º, que trata de uma questão que, na verdade, é uma filigrana, há aqui uma sutileza.
Por ocasião da votação do Orçamento do ano anterior, houve um impasse, porque o Governo pedia a
possibilidade de suplementar livremente 30% do PAC, entendendo o PAC como uma só dotação orçamentária e
não projeto a projeto, até porque a própria Lei nº 8.666, de 1993, no que tange às licitações, prevê um máximo
de 25% de suplementação.

Senadora, este ano nós aprovamos um projeto de lei que permitiu esse manejo orçamentário, dentro do
PAC, de 30%. No inciso IV estamos propondo que o que é uma lei para este ano se transforme em uma lei
orçamentária. Estamos propondo, inclusive, que no ano subsequente haja incorporação de receitas não do
exercício financeiro do ano anterior, o que acontece com os restos a pagar, mas novas receitas do exercício
subsequente. É uma alteração que deveria vir no bojo da Lei de Diretrizes Orçamentárias e não da Lei
Orçamentária da qual estamos tratando. Parece-me, inclusive, que fere um preceito constitucional.

Pediria a V.Exa. que se debruçasse sobre o tema, porque, dessa forma, estamos também impedindo
que o Congresso brasileiro possa se debruçar sobre uma ação tão importante e meritória, que é o principal
projeto de investimento que o Brasil tem: o PAC.

No mais, quero dizer a V.Exa. que, amanhã, de acordo com a negociação que fizemos, teremos a
condição de discutir nossos destaques. E esperamos que tenhamos condição aqui, como Parlamento — e
vamos trabalhar para isso —, de votar o Orçamento, porque é o que quer a Nação brasileira.

Apenas como contribuição no caso do FUNDEB, em relação ao Programa Bolsa Família, V.Exa. utilizou
do mecanismo de criação de uma reserva de contingência, e houve um aumento no valor do Bolsa Família de 1
bilhão de reais, o que é meritório. Então, é possível que V.Exa. utilize o mesmo método para restaurar a
integridade do nosso FUNDEB, inclusive cortando em investimentos em que o Governo está com baixa
resolutividade e falta de capacidade gerencial para fazê-lo a contento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, inicialmente queremos

parabenizar a nobre Senadora pelo dinamismo ao se debruçar nesta peça orçamentária, que é fundamental para
o desenvolvimento do País, para o pacto federativo, buscando, acima de tudo — o que também é o objetivo
desta Comissão, através do nosso Senador eleito, Deputado Moka —, entregar ao Governo Federal, à
Presidente eleita a peça orçamentária, para que já a partir de janeiro os programas estejam estabelecidos e haja
diminuição do caos existente em algumas áreas.

Refiro-me especificamente à área da saúde. V.Exa. recebeu a Frente Parlamentar da Saúde,
entregamos todas as demandas necessárias — a questão dos Municípios, a questão do Estado — e no relatório
apresentado por V.Exa. houve a sensibilidade de alocar um acréscimo para o MAC, Média e Alta Complexidade,
e alocar recursos também para o PAB.

Mesmo assim, sabendo que o cobertor é curto, os recursos são finitos, nós, com certeza, iremos
apresentar destaques para que possamos analisar a questão da tabela de reajuste do SUS. Há vários
procedimentos que há anos não têm o repasse devido. O Orçamento não acompanha o valor dos insumos e da
tecnologia utilizados na medicina, onde a cada dia os avanços são mais rápidos. Antigamente, fazíamos um
procedimento cirúrgico e usávamos determinado material a custo x; hoje, uma boa parte desses materiais, com
os avanços tecnológicos, é cotada em dólar e, automaticamente, o nosso Orçamento não acompanha toda essa
inflação.

O SUS, as santas casas, as entidades filantrópicas vivem em grande dificuldade. De cada 100 reais
investidos num hospital público, o Governo entra com menos de 60 reais. Quer dizer, ou a entidade filantrópica,
ou a Prefeitura, ou o Governo do Estado fica com o orçamento sobrecarregado para dar vazão à demanda.
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De antemão, nos posicionamos contrariamente à ideia de criação de uma nova CPMF. A solução não
está na criação de novos impostos. É preciso, sim, haver uma reforma tributária que faça justiça social, para que
possamos diminuir os encargos sociais. Inclusive, estou apresentando projeto para que os recursos arrecadados
pela União com os impostos sobre o cigarro — 78% do preço do cigarro são impostos — tenham como
destinação específica a saúde. Por quê? Porque é uma fonte de recursos já definida. Então, não se trata de criar
impostos, mas de buscar determinadas alternativas para que possamos melhorar o quadro da saúde.

Mas, com certeza, V.Exa. verá hoje à noite e na madrugada de amanhã, na revisão do Orçamento,
todas essas questões relativas ao relatório final.

Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, quero inicialmente cumprimentar a Sra. Relatora

por, num curto espaço de tempo, ter conseguido concluir e disponibilizar, para discussão na Comissão e,
posteriormente, para votação tanto na Comissão como no Congresso, o relatório sobre o PLOA 2011, que é a
peça mais importante do ponto de vista orçamentário e financeiro que rege a administração pública. S.Exa.
introduziu várias modificações, muitas delas objeto de sugestões feitas através de emendas nossas ao texto do
Orçamento, das quais cinco foram aprovadas integralmente e outras aprovadas parcialmente. Isso mostra o
espírito e a disposição das oposições de contribuir para o aperfeiçoamento da peça orçamentária, o que, na
verdade, é nosso papel na Câmara dos Deputados.

Infelizmente, por muitas vezes, o Orçamento acaba sendo atropelado no final. As discussões começam
efetivamente a partir do mês de novembro ou dezembro, não há um tempo adequado. Este ano, em particular,
por conta das eleições, acabou havendo uma compressão ainda maior no tempo de discussão. O Presidente
Moka procurou, dentro das suas possibilidades, sempre de maneira transparente e correta com seus
companheiros de Comissão, dar celeridade, o máximo possível, à tramitação. Estamos correndo contra o tempo
para aprovar o Orçamento ainda este ano.

Não há qualquer predisposição da nossa parte no sentido de dificultar a aprovação do Orçamento,
apenas queremos fazer ainda algumas considerações, que são importantes para o aperfeiçoamento da peça
orçamentária. Por isso, apresentamos cerca de dez destaques, que discutiremos no momento oportuno.

Quero citar uma das modificações acatadas pela Relatora no texto da lei orçamentária em relação ao
projeto original. S.Exa. “proíbe o Executivo de cortar, das ações orçamentárias, os valores incluídos por
emendas individuais. O objetivo é evitar que o Governo remaneje recursos acrescentados pelos Parlamentares
para áreas de seu interesse, esvaziando a importância das emendas”. A medida resguarda “a competência
parlamentar de examinar a oportunidade e a conveniência da aplicação dos recursos públicos”.

Ressalto isso porque quase todas as emendas que fizemos ao texto, cerca de dez, voltam-se à
preservação das prerrogativas do Legislativo no exame da peça orçamentária, que, aliás, ao longo do tempo
vem perdendo grande parte da sua força por conta da forma como o Governo a discute nesta Casa, nem sempre
com tempo hábil, como frisei anteriormente, e muitas vezes no final do período de discussão, o que não permite
aos Parlamentares, nem àqueles que mais estão presentes na discussão, examinar o texto com tranquilidade.

Destaco aqui dois pontos importantes. Um deles já foi levantado pelo Deputado Rogério Marinho, do
PSDB: a necessidade de recomposição do FUNDEB. Também parabenizo a Relatora por ter acrescido 1 bilhão
ao Programa Bolsa Família, demonstrando, assim, que o Congresso está atento a essa questão, realizando a
parte que o Executivo não fez.

O Executivo deixou de priorizar esse projeto de grande importância, mas o Congresso Nacional,
especificamente a Comissão Mista de Orçamento, através da Relatora, acresceu-lhe 1 bilhão de reais, elevando
os recursos para 14,4 bilhões. É também uma posição importante tomada pela Relatora.

Aproveito esta oportunidade para falar em nome do Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, do
Democratas, meu partido. S.Exa., que está ao meu lado,  envidou todo o esforço, junto com a bancada da Bahia,
para a alocação de recursos das emendas de bancada e faz aqui um apelo no sentido de que se ampliem mais
ainda os recursos para a construção do aeroporto de Vitória da Conquista, que foram reduzidos a cerca de 20
milhões de reais. Ano passado, nós chegamos a colocar 40 milhões de reais.

Portanto, peço à Senadora que reflita também sobre essa questão. Vamos apresentar destaque nesse
sentido para discussão no momento oportuno. Mas desde já antecipo o esforço do Senador Antonio Carlos
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Magalhães Júnior no sentido de dotar a região sudoeste do Estado de um aeroporto à altura das suas
necessidades.

Durante o processo de discussão e sobretudo de apresentação de destaques, teremos oportunidade de
discutir destaque a destaque, mostrando, assim, todo o interesse do nosso partido, o Democratas, pela peça
orçamentária e nossa disposição de colaborar no sentido de buscar um entendimento e, com isso, facilitar a
tramitação e a aprovação do Orçamento ainda este ano.

Como disse, não temos nenhum interesse em criar obstáculos irreversíveis à aprovação da proposta
orçamentária, mas, claro, vamos continuar conversando com o Governo e com o Presidente da Comissão, que
tem feito um esforço muito grande no sentido de concluir seu trabalho nesta Comissão de forma exitosa.

Parabéns, portanto, à Senadora Serys pelo seu relatório. S.Exa. conhece bem a matéria orçamentária
— fomos colegas várias vezes na Comissão de Orçamento — e, tendo pegado o barco andando, tumultuado,
com uma série de dificuldades, conseguiu com agilidade concluir seu trabalho a contento, permitindo que a partir
de agora possamos realizar uma discussão mais aprimorada da peça orçamentária.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está encerrada a inscrição para discussão do

relatório.
Conforme entendimento, não encerro a discussão, vou apenas suspendê-la, convocando para amanhã,

às 11 horas, a sua retomada, com prazo final de encerramento às 14 horas.
Em consonância com os procedimentos acordados na reunião de hoje do colegiado de representantes

das Lideranças partidárias da CMO, suspendo a discussão e o prazo para apresentação de destaques ao
relatório final do Projeto de Lei nº 59/2010, PLOA 2011, que serão reiniciados na continuação desta reunião.

Suspendo a reunião e convoco sua continuação para amanhã, terça-feira, dia 21 de dezembro, às 11
horas, neste plenário.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que explique se amanhã

continuará a apresentação de destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acabei de dizer, Wellington. Está suspensa a

discussão, e a apresentação de destaques só se encerra amanhã, quando do encerramento da discussão.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Extrapauta.
Apreciação do relatório final apresentado ao Projeto de Lei nº 59/2010, do Congresso Nacional, que

encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o texto do projeto de lei que
estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011 — Projeto de Lei Orçamentária
para 2011.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, do PT de Mato Grosso do Sul.
Foram apresentadas 10.040 emendas.
O voto é favorável nos termos do substitutivo apresentado.
Ontem, dia 20 de dezembro, a Relatora-Geral apresentou, o relatório final, a Errata nº 1 e a Errata nº 1

alterada. A discussão foi iniciada e suspensa, assim como o prazo para apresentação de destaques, conforme
acordo firmado em reunião do colegiado de representantes das Lideranças partidárias da Comissão Mista de
Orçamento. O prazo para apresentação de destaques está reiniciado — quero chamar a atenção para isso — e
será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Estão em discussão o relatório final, a Errata 01 e a Errata 01 alterada.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, nobre Relatora,

Senadora Serys Slhessarenko, muita gente não acreditou que pudéssemos estar aqui, hoje, com este relatório,
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depois das alterações que tivemos que fazer nas Relatorias. Quero cumprimentá-la, Senadora, pois V.Exa.
aceitou o desafio. Sei que não está sendo fácil montar o relatório para o início do Governo da Presidenta Dilma.
Ao mesmo tempo, V.Exa. mostrou tranquilidade e, acima de tudo, ouviu a Casa.

Tenho ouvido, Senadora Serys — e está aqui o Deputado Bruno, que foi uma pessoa muito sensível na
montagem da receita —, muitos comentaristas e jornalistas dizerem que a Casa aumentou demais as receitas.
Quero dizer que todos os anos a Câmara e o Senado têm acertado as receitas. No final do ano passado, muita
gente dizia que tínhamos aumentado demais a receita, e este ano já temos aqui, para votar, mais de 39 bilhões
de créditos, o excesso da receita que tivemos este ano, mostrando que ainda fomos tímidos nesse crescimento
da receita. Tenho certeza de que isso vai se repetir no ano que vem. Os 22 bilhões que o Deputado Bruno e esta
Comissão aprovaram de reestimativa de receita vão ficar aquém, porque serão maiores. Mas, para mostrar
prudência, V.Exa. está trabalhando dentro disso, acolheu com cautela, deixando recursos para o Bolsa Família,
se a Presidenta assim o desejar. V.Exa. tem dado um tratamento muito especial aos aposentados, que era uma
grande reclamação. V.Exa. teve um cuidado muito especial para com os aposentados. Então quero
cumprimentá-la pela sensibilidade com relação a isso.

Sobre as obras do PAC, alegaram que houve corte. Não houve. O que acontece, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, é que algumas obras dependem de licença ambiental, e há prazo para se tirar. Algumas
serão tiradas em abril, maio, junho. Outras licenças só saem em agosto. Só que o recurso da obra é de 1/12.
Esse recurso está separado de janeiro a dezembro, e não está entrando. Quando a obra for liberada, o recurso
estará assegurado. Então isso não é corte. Muita gente diz coisas que não são verdadeiras. A Comissão está
muito tranquila. Podem votar com segurança o relatório que a Senadora Serys está apresentando, pois a receita
apresentada pelo Deputado Bruno Araújo é real. Com muita tranquilidade, em momento algum, cometemos
qualquer irresponsabilidade. Estamos assegurando isso.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que a Senadora, não só no que diz respeito ao salário
mínimo, mas também quanto ao reajuste dos servidores, está equacionando o assunto. Vamos tentar agora
achar uma fórmula para também equacionar o problema dos servidores, uma vez que já temos o reajuste para o
Judiciário, para os juízes. Quero deixar claro que a Senadora está trabalhando para que isso também seja
resolvido, como o fez no caso das Forças Armadas e tal. Ela precisava só de tempo. Mesmo com o tempo curto,
ela já resolveu muita coisa e tenho certeza de que, até o final do dia, vai conseguir também equacionar os outros
problemas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para também discutir, concedo a palavra ao

Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, o Deputado

Gilmar Machado antecipou essa questão ligada aos trabalhadores do Judiciário, do Ministério Público e da
União. Existia recurso no Orçamento que agora parece não existir mais. Apelo para a Relatora no sentido de que
retorne esses recursos. Acho importante resolvermos situações que dizem respeito ao Poder Judiciário, que tem
recursos próprios, a exemplo do que leio aqui, do Sr. Presidente à época, o Ministro Cezar Peluso, no
documento que faz ao Ministério do Planejamento. Portanto, são recursos que dizem respeito ao Poder
Judiciário e aos interesses dos trabalhadores da Justiça Federal, do Ministério Público e da União. Espero que
possamos equacionar essa questão da melhor forma em respeito aos recursos que são específicos do Poder
Judiciário. (Palmas.)

Quero dizer também que a Senadora Serys destinou 1 bilhão de reais, pelo que leio, para o Bolsa
Família. Acho que é um colchão importante. De qualquer forma, Senadora, temos uma responsabilidade direta
com o salário mínimo já. Essa questão do Bolsa Família é extremamente importante e necessária, mas o salário
mínimo depende de uma discussão nesta Comissão, que pode, como foi no ano passado, melhorar muito.
Acredito que recursos como esse e outros desse porte podem e devem ser discutidos por nós, para que
possamos resolver uma situação que é muito mais imediata, a situação dos aposentados. Não estamos aqui
regulando o salário mínimo da iniciativa privada, porque essa já paga muito mais do que isso, mas recursos que
acho que podemos acrescentar. Se existem esses recursos, apelo para V.Exa. para que possamos, com a base
governista, com toda a Comissão, raciocinar sobre a necessidade de se dar um aumento maior, sim, ao salário
mínimo no Brasil.

De resto, Sr. Presidente, quero dizer que estamos aqui prontos para votar esta matéria. É importante
que o Brasil tenha o Orçamento aprovado e é importante que o Poder Executivo observe o que estamos aqui
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aprovando, para que possa cumprir a meta maior do Congresso Nacional neste momento: a aprovação do nosso
Orçamento. Estamos aqui lutando e trabalhando para isso.

Aproveito para cumprimentar a Senadora Serys Slhessarenko pelo grande esforço, ao lado do
Presidente Waldemir Moka, que sei que também está lutando para que possamos ter nosso Orçamento
aprovado.

Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para também discutir, concedo a palavra ao

Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo primeiramente pelos

trabalhos da Comissão, chegando no dia de hoje já na discussão final do relatório da Senadora Serys ao projeto
de orçamentário, a peça mais importante que se discute nesta Casa. Esperamos poder no dia de hoje encerrar
essa discussão, votar essa matéria na Comissão, para que tenhamos tempo de aprová-la no plenário do
Congresso, e entrarmos o ano de 2011 com o Orçamento votado.

Cumprimento todo o corpo técnico desta Comissão — a Secretária Myrna e seus auxiliares — por este
trabalho que está sendo feito; saúdo a Senadora Serys Slhessarenko pelo trabalho realizado. Apesar do pouco
tempo que S.Exa. teve, soube ouvir a todos e fazer os encaminhamentos a fim de solucionar problemas
pendentes não só nas bancadas, mas em outros segmentos.

Senadora Serys, tenho uma preocupação muito grande em relação à saúde. Há um pleito feito pela...
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só um minuto, Deputado.
Por favor, Sras. e Srs. Parlamentares, peço garantirmos o silêncio, para que ouçamos todos os

oradores inscritos para discussão.
Retorno a palavra a S.Exa. o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Há um pleito apresentado pela Frente Parlamentar da Saúde, por

meio do nosso Presidente Perondi, o qual desejo que a nossa Relatora analise com bastante profundidade e
interesse, a fim de que possamos elevar esses recursos na área da saúde. Tais recursos têm sido muito poucos
para fazer face a toda a programação, inclusive o Programa SUS de todo o País.

Portanto, Sr. Presidente, estamos na expectativa de podermos hoje concluir na Comissão esta votação
e, enfim, termos essa peça pronta para ser votada no plenário, e começarmos 2011 com o Orçamento aprovado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Dando continuidade à discussão, tem a palavra o

Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Senadora Serys Slhessarenko, eu gostaria primeiro de

pedir uma atenção para o Destaque nº 102, do Coordenador da bancada do Mato Grosso do Sul. Não sei por
que motivo não foi convocada a bancada para discutir o remanejamento e o adicional de recursos do Mato
Grosso do Sul. Pasme V.Exa. que em uma emenda apresentada pela bancada, que contempla a minha cidade,
Dourados, houve diminuição do valor após o relatório- setorial. Ou seja, de 14 milhões de reais, diminuiu para 10
milhões de reais. Logicamente, estamos fazendo um destaque e gostaríamos que V.Exa. verificasse a forma de
recomposição do valor relativo à Emenda nº 71130004. Acho que a informação sobre essa diminuição de
recurso chegará muito mal em Mato Grosso do Sul, principalmente em Dourados, porque já demos publicidade
do recurso que havia no relatório-setorial, e agora ele aparece muito a menor.

Informo a V.Exa. que já entrei em contato com o Coordenador, o qual conversará com V.Exa. para
tentarmos fazer justiça. É esse o pedido que faço a V.Exa., que muito bem conhece o Estado de Mato Grosso do
Sul, já que é de Mato Grosso, e sabe muito bem como é importante recurso dessa monta para enfrentar
problemas cruciais lá em Mato Grosso do Sul, principalmente na cidade onde vivo, onde moro, que é a cidade de
Dourados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, tem a palavra o Deputado Narcio
Rodrigues.

O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sra. Relatora Senadora e Srs.
Parlamentares, discutir o Orçamento neste momento em que se inicia o novo Governo é sempre uma tristeza,
porque nós olhamos no retrovisor...

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência, mais uma vez, vai encarecer às
pessoas que estão acompanhando a sessão e aos Srs. Parlamentares também que façam silêncio, para que a
Relatora possa ouvir a argumentação dos Parlamentares quando da discussão dos seus destaques.

V.Exa. está com a palavra, Deputado.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, quero destacar em primeiro lugar a

tragédia da execução orçamentária, que é sempre uma cena que nós vivemos no final do ano, em que o
desrespeito ao Parlamento se repete a cada ano, e esta Comissão e esta Casa não tomam providências no
sentido de moralizar a execução orçamentária.

Nós fazemos esse exercício enorme de discutir o Brasil, de aperfeiçoar a peça orçamentária, e na hora
da execução, de ver projetos materializados, assistimos ao total descaso do Executivo.

Espero que para o próximo mandato nós possamos aprender a valorizar não o Legislativo, mas o povo
brasileiro, que é representado por esta Comissão, e que aperfeiçoa muito a peça orçamentária que aqui chega.

Quero ser objetivo, minha querida Relatora. Sei da espinhosa missão que V.Exa. herdou, sei das
dificuldades que tem, mas quero fazer um apelo em nome de Minas Gerais — um apelo muito pequeno, aliás,
dentro do conjunto de todo o trabalho.

Nós estamos apresentando um destaque à Emenda 71140013, que diz respeito à implantação em
Minas Gerais da Cidade das Águas da UNESCO, projeto que o Governo de Minas vem implantando em parceria
com o Governo Federal há 4 anos e que chega agora, minha cara Relatora, ao momento final da sua
implantação.

Eu quero entregar a V.Exa. o documento que o Governador Antonio Anastasia entregou pessoalmente
à Direção-Geral da UNESCO recentemente, que mostra a evolução desse projeto, que envolve a implantação de
quatro universidades, a Agência Nacional de Águas e a EMBRAPA num grande programa de educação
ambiental, centrado na gestão de recursos hídricos para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Essa emenda de que falei a V.Exa. tem um destaque apresentado e precisa de 8 milhões e meio no
GND 4 para completar o necessário à conclusão da sua obra. Portanto, quero solicitar a V.Exa., como já solicitei
ao Presidente, que possa fazer o aporte desse recurso, porque ele conclui um projeto não apenas de interesse
de Minas Gerais, mas um projeto que pretende colocar o Brasil em outro patamar na questão da educação para
as águas, que vem sendo saudado na Europa como o projeto mais importante da UNESCO sendo implantado
sobre a questão ambiental neste momento no mundo.

Portanto, vou levar a suas mãos esse documento e o número do destaque, solicitando o seu carinho e a
sua atenção. V.Exa. é de um Estado onde a riqueza hídrica é de conhecimento do mundo, uma riqueza que
precisa ser valorizada, precisa ser preservada e colocada a serviço de uma vida melhor no planeta.

Então, Sr. Presidente, cumprimentando V.Exa. pela feliz condução dos trabalhos nessa também
espinhosa missão, quero dizer que a sua ida para o Senado coroa uma passagem por esta Casa, onde a marca
da boa convivência mostrou um Parlamentar extremamente eficiente e comprometido com o seu Estado e
sobretudo com o Brasil. Quero deixar a V.Exa. um abraço muito especial e agradecer a oportunidade de ter
convivido com V.Exa. no comando desta Casa na gestão anterior. Foi o momento em que pude conhecer de
perto as qualidades que o levaram agora ao Senado da República.

Boa sorte lá. Tenho certeza de que o Brasil vai ganhar muito com V.Exa. no Salão Azul.
O SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
V.Exa. está inscrito.
Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente e Sra. Relatora, Senadora Serys,

a nossa observação é no tocante à cultura.
No remanejamento, houve uma readequação do Orçamento para a Cultura. Talvez por falta de visão

das ações do próprio Ministério, os recursos para o IPHAN foram reduzidos em média 40% em relação ao que o
setorial já havia consolidado.

Então, queria ver com a assessoria da Senadora Serys essa readequação, esse remanejamento que
reduziu em 40% os recursos para atender à programação do IPHAN. Seria interessante verificar isso e que,
mesmo que ocorresse redução no Orçamento do Ministério da Cultura, fosse estabelecida uma
proporcionalidade para que os programas em andamento nas cidades históricas não tivessem problemas de
continuidade.
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Queria essa observação por parte da Senadora, para que junto com a assessoria pudéssemos rever
esse aspecto, de suma importância para as cidades históricas e para o desenvolvimento do turismo em nosso
País.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Ministério da Cultura.
E a outra observação — que também o Deputado Zé Gerardo, da bancada do Ceará, vai expor — é no

tocante aos dois destaques da bancada do Ceará relativamente à geração de emprego e renda através dos
perímetros irrigados, de suma importância. Já existe toda uma estrutura montada de agricultura irrigada, dos
perímetros irrigados, a partir dos projetos do Castanhão.

Então, queremos reforçar estes dois destaques: o dos perímetros irrigados e o da região metropolitana
de Fortaleza, no tocante ao turismo, e também o da cultura, ambos de suma importância.

Eram essas as nossas observações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, o Piauí até

agora está tendo um dos piores desempenhos em termos de atendimento de emenda de apropriação da
bancada.

No ano passado, Sra. Relatora, ficamos com 380 milhões — pediria a atenção do companheiro do
Tocantins. Até agora, apenas 320 foram atendidos. Estivemos com V.Exa. e fizemos um apelo para melhorar o
nosso desempenho.

O nosso Coordenador de bancada, Deputado Marcelo, apresentou destaque de todas as emendas do
Piauí. Gostaríamos de ter um desempenho para chegar pelo menos — pediria a atenção do Deputado do Pará
— ao valor histórico do ano passado. Estamos com 320 milhões; no ano passado foram 380 milhões.

Se formos comparar com outros Estados, Sra. Relatora, o Piauí está numa desigualdade muito grande.
Eu pediria atenção especial para os destaques apresentados pelo nosso Coordenador, especialmente para a
Emenda nº 16, em relação à qual apresentamos um destaque para restabelecer o pedido total, de 40 milhões, a
fim de implantar banda larga de graça em toda a capital do Piauí, que tem mais de 800 mil habitantes.

Então peço atenção para toda a bancada, especialmente para o Destaque nº 76 da Emenda nº 16.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Zé Gerardo, do PMDB do Ceará.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nobre Senadora, eu queria, em

primeiro lugar, parabenizar a nobre Senadora pelo seu relatório. Mas queria sensibilizá-la para a dificuldade que
enfrenta o turismo no Estado do Ceará. O nosso Coordenador, José Guimarães, fez, na realidade, todos os
destaques das emendas, sendo que o Ceará ficou com um pouquinho a menos do que teve no ano passado em
relação ao global.

Quero fazer um pedido sobre duas emendas cujo valor ficou bem aquém. Peço a V.Exa. que veja com
bons olhos o Destaque nº 174, sobre turismo, da bancada do Ceará, para poder aumentá-lo, porque é muito
relevante para a Região Metropolitana de Fortaleza, onde estão as cidades de Maranguape e Maracanaú — são
16 cidades e todas elas fazem turismo através das praias. Peço a V.Exa. que, na realidade, aumente um pouco
essa emenda.

A outra emenda, Sra. Senadora, é sobre os perímetros irrigados do Ceará. O DNOCS hoje tem vários
perímetros irrigados no Estado, sendo que todos eles estão se acabando e não geram emprego e renda. Nossa
preocupação é no sentido de que, na realidade, precisamos de custeio e precisamos recuperar os diques e as
comportas de irrigação. V.Exa. contemplou com 30 milhões de reais, o que não dá sequer 30% do valor de que
necessitamos.

Então queria pedir à nobre Senadora que concentrasse, nesses dois destaques, a demanda a que
fosse atender para o Estado do Ceará, para melhorar a qualidade de vida no turismo e também nos perímetros
de irrigação, para o homem de campo e para aquele que está assentado vizinho aos perímetros de irrigação,
que tem trabalhado e sido produtivo, mas tem sido muito massacrado pelas enchentes que às vezes ocorrem e
levam os diques, os quais não são recuperados.

Também queria hoje, Sr. Presidente, despedir-me da Comissão de Orçamento, onde estive por 12
anos. Eu, que não fui reeleito porque não fui candidato, quero despedir-me dos novos amigos e agradecer a
todos os presentes aqui, àqueles que me ajudaram, durante os 12 anos, a construir a igualdade para o meu



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

103

Estado do Ceará, aos amigos que fiz aqui, aos companheiros Senadores e Deputados e às companheiras
Senadoras.

No mais, queria pedir à nobre Senadora que verificasse esses dois destaques e pudesse nos atender
principalmente com relação aos perímetros de irrigação, pois são as pessoas pobres e humildes que deles
precisam para trabalhar e ter condições de vida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força.
O SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA - Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiramente, cumprimento a Senadora Serys.
Queria falar como Líder do PDT e ver como podemos resolver essa questão do salário mínimo, porque

estamos convencidos de que foi o aumento do salário mínimo que ajudou o País a sair da crise, foi o aumento
da renda de mais de 40 milhões de pessoas que ganham salário mínimo.

Essa é uma luta de algum tempo das centrais sindicais. Foi no Governo Lula que conseguimos
implantar uma espécie de política de aumento do salário mínimo, com inflação mais o PIB. Mas o PIB foi zero
em 2009, e o Brasil está em outra situação. Devemos crescer em torno de 7% a 8% neste ano, portanto não dá
para aceitarmos um salário mínimo de 540 reais, calculado apenas pela inflação.

Não vou ficar apresentando muitos argumentos, mas vou dizer que vamos apresentar hoje alguns
requerimentos para suprimir algum recurso e reservá-lo para o aumento do salário mínimo. Eu sei o que vai
acontecer: o Presidente Lula vai mandar para cá, hoje ou amanhã, uma medida provisória estabelecendo o
salário mínimo em 540 ou 550 reais, mas depois, no plenário, na hora em que ela for votada no plenário, haverá
uma pressão e dirão que não há dinheiro no Orçamento.

V.Exas. sabem que as centrais sindicais virão para cá, porque queremos 580 reais, mas o Governo,
lamentavelmente, não negociou com as centrais sindicais, como fez durante todo o seu mandato. Este ano, até
agora, ele não negociou, portanto os trabalhadores do Brasil estão sem saber de quanto será o aumento salário
mínimo, por isso precisamos reservar recursos para esse aumento.

Também precisamos reservar recursos para o aumento dos proventos dos aposentados. No aumento
dos aposentados ninguém toca.

No ano passado, houve uma verdadeira guerra para aprovar os 7,72%. Houve pressão de todos os
lados, inclusive do Presidente da República, para que eu retirasse minha emenda. Depois, conseguimos
aprovar, e S.Exa. não vetou.

Precisamos também reservar recursos para o aumento dos aposentados. Não dá para o Brasil crescer
7%, 8%, e quem menos ganha receber só o índice da inflação. É uma coisa absurda! Enquanto nós
aumentamos nossos salários, os que menos ganham recebem apenas a inflação. Senadora, um aumento de
1,40 ou 1,80 foi o que V.Exa. reservou. Seria uma coisa absurda. E para os aposentados que ganham mais de
um mínimo receber apenas a inflação é inaceitável.

Eu vou dizer o seguinte: se não houver recursos reservados, o PDT amanhã vai pedir verificação na
votação do plenário. Nós vamos complicar a votação do Orçamento amanhã se não houver recurso reservado
para aumentar o salário dos aposentados e o salário mínimo. E falei agora há pouco com os Deputados Nelson
Marquezelli e Jovair Arantes: o PTB se comprometeu também a entrar com verificação junto conosco.

Também quero dizer uma coisa aos Parlamentares, ao Presidente desta Comissão e à Relatora: nós
tivemos um café da manhã, na última quinta-feira, dos Líderes da Casa com o Presidente Marco Maia e o
Presidente Peluso. S.Exa. fez um apelo para que a Casa verificasse a questão do reajuste do Judiciário. É um
reajuste grande, de 56% de perdas do passado. S.Exa. nos disse que eles estavam dispostos a fazer um acordo
para que isso fosse feito em algumas parcelas, mas não é possível não reservarmos nenhum recurso para dar
aumento ao Judiciário agora em 2011. (Palmas.) Houve um compromisso do Presidente Marco Maia e dos
Líderes de quase todos os partidos. Posso dizer que não estavam, parece-me, os Líderes do PSDB e do
Democratas. Mas os demais Líderes estavam lá e assumiram o compromisso com o Presidente Peluso de fazer
alguma coisa para o Judiciário em 2011. Não é possível que nós não reservemos recursos, até porque eu acho
difícil votarmos alguma coisa de hoje para amanhã para aumentar o salário do Judiciário. Mas, se houver acordo
e recursos reservados, podemos votar em fevereiro e aumentar, dar pelo menos alguma coisa aos funcionários
que estão brigando há alguns anos. (Palmas.)

Eu quero fazer um apelo aqui, para que amanhã votemos o Orçamento com tranquilidade, que
verifiquemos no Orçamento quais são os recursos que estão sobrando. Segundo o Gilmar, são de 3 bilhões.
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Mas isso é pouco, eu sei que é pouco. Nós precisaríamos reservar um pouco mais. Então, minha assessoria
está preparando alguns destaques para suprimir alguns recursos. E nós gostaríamos de fazer um acordo.

O Deputado Ademir Camilo está conversando com a Senadora, para fazer um acordo até a tarde de
hoje, para que amanhã possamos votar com tranquilidade o Orçamento. Caso contrário, o PDT está fora e não
vai entrar nessa brincadeira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores e Deputados, ontem

no início do processo de discussão nós conversávamos com a Relatora a respeito de algumas situações que
iríamos destacar no texto. Primeiro, fazendo as vezes da bancada do Rio Grande do Norte, nós estamos
fazendo uma série de destaques ao texto em relação a emendas apresentadas que não tiveram no seu bojo a
sua necessidade satisfeita. Então, são vários destaques que estão dentro do destaque que V.Exa. vai poder
apreciar. Espero que V.Exa. tenha um olhar benevolente sobre a bancada do Rio Grande do Norte.

Existem duas situações que gostaria de destacar. Falo como representante da bancada do PSDB e
peço, inclusive, aos Srs. Parlamentares...

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que garanta minha palavra.
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai encarecer aos Parlamentares e

aos que nos assistem aqui que  façam silêncio, para que a Relatora possa ouvir os Parlamentares.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.
Eu peço especial atenção da Relatora Serys, que é educadora, professora há muito tempo. Ontem eu

fiz referência à reconstituição do FUNDEB, tema sobre o qual não fiz destaque, e estamos na dependência
principalmente da boa vontade da Relatora e evidentemente da sua assessoria para encontrar os recursos
necessários.

Segundo a lei, este ano o Governo precisa prover 10% dos recursos necessários para a
complementação dos Estados com menor capacidade de investimento. Pelo próprio índice de proficiência
divulgado pelo INEP, do Ministério da Educação, se a qualidade da educação é ruim no Brasil, é muito pior
nesses dez Estados da Federação que precisam dessa complementação.

Digo ainda ao Deputado Júlio Cesar que o Piauí também está sendo contemplado na minha
intervenção, por isso é importante que a Relatora faça esforço para reconstituir o FUNDEB, uma vez que o
Governo está tirando 1 bilhão e 300 milhões de reais, utilizando como artifício lei que trata de Orçamento, e não
de financeiro. Então, eu peço a S.Exa. que analise essa situação, até para que, quando da apresentação do
Orçamento, o Governo cumpra este ano os 10% que determina a Constituição, para o bem do Piauí, Deputado
Júlio Cesar, para o bem do Rio Grande do Norte e de vários Estados do Nordeste, do Amazonas, enfim,
daqueles menos aquinhoados.

Chamo também a atenção da Relatora para o art. 4º do projeto de lei que V.Exa. Relata. Infelizmente, o
Governo, talvez por alguma liberalidade, pretende, a exemplo de outros governantes, governar por decreto, à
revelia deste Congresso.

O primeiro destaque que fazemos é em relação ao inciso I, alínea “d”: “limite de 10% de excesso de
arrecadação de receita do Tesouro Nacional.” O Governo propõe que os recursos de excesso de arrecadação
possam ser livremente manejados por ele por meio de decretos, Sra. Senadora, sem que o Congresso, por
intermédio da CMO e do Plenário, tenha acesso a essa movimentação financeira.

Então, se houver qualquer limite de superávit até 10%, o Governo poderá usar livremente esse excesso
de arrecadação, sem que este Poder, a Comissão de Orçamento e o Congresso tenham acesso a essa situação.
Governar por decreto me parece um viés extremamente autoritário, o que não havia acontecido anteriormente.
Peço, portanto, à Relatora que se debruce com muito cuidado sobre esse tema, porque se trata da preservação
da autonomia do Legislativo.

O inciso III do art. 4º — e tivemos o cuidado de conversar com a assessoria de S.Exa. e com o
Deputado Gilmar Machado, que representa o Governo — talvez seja o mais violento de todos, porque nele se
permite que o Governo Federal manuseie de forma livre 90% do Orçamento sem que a Comissão de
Orçamento, o Legislativo, seja consultado. É o Destaque nº 138.
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Ainda em relação ao inciso III do art. 4º, há o Destaque nº 137: anulação parcial de dotações
consignadas em outros subtítulos, limitada a 10%. Esta é a alínea “f”, que é mesma situação do inciso III, uma
espécie de corroboração do inciso anterior.

Ainda no art. 4º existe um problema muito sério. Aliás, o jornal O Globo de hoje publicou meia página a
respeito desse assunto. E chamo a atenção dos Srs. Parlamentares. No inciso IV o Governo propõe que as
programações relativas a projetos orçamentários de grande vulto em andamento, discriminadas na Lei do
Plurianual, até o limite do saldo orçamentário apurado em 31 de dezembro de 2010, para alocação do mesmo
subtítulo, com recursos provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias e anulação de dotação, no
limite de 30% de cada subtítulo...

O Governo aqui, Sra. Relatora, está fazendo o seguinte: primeiro, está legislando num Projeto de Lei
Orçamentária sobre matéria de Lei de Diretrizes Orçamentárias, quer dizer, está infringindo a Constituição.
Depois, está se apropriando, ou pretende se apropriar, de recursos constantes do Orçamento do ano
subsequente com ações do ano anterior, sem respeitar as dotações orçamentárias que foram consignadas no
ano anterior.

Isso, Sra. Relatora, vai ser uma invasão sobre o Orçamento que vai ser votado por nós no Parlamento.
Vai-se permitir que o Governo possa se apropriar de recursos do ano subsequente, sem levar em consideração
os restos a pagar, que já são uma quantia extremamente alta e que o Governo, infelizmente, por sua
incapacidade gerencial, tem deixado se acumular geometricamente. É mais do que um Orçamento de
investimento ano a ano.

Ainda, Sra. Relatora, no art. 4º, o inciso 7º: a demonstração exigida no inciso III deste artigo fica
dispensada no sexto bimestre do exercício, nos termos do art. 57. O último bimestre.

É outra matéria em que há invasão, porque o Orçamento, Sra. Relatora...
Sr. Presidente, eu não sei se S.Exa. está conseguindo me entender, mas, de qualquer maneira, eu

peço a atenção da Relatora. É outro assunto, Sra. Relatora, em que claramente se invade a competência da Lei
de Responsabilidade Fiscal, regulada pela LDO. Aliás, os técnicos denominam essa situação de calda
orçamentária, porque o Orçamento fixa despesa e estima receita.

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por favor. Eu vou fazer um pedido aos que nos

assistem e aos Parlamentares. Não é possível que o Parlamentar não possa argumentar, e a Relatora tem de
ouvi-lo. Eu faço esse pedido porque, senão, não tem mais jeito. Se eu não conseguir o silêncio necessário, vou
adotar outra atitude e pedir para... Por favor.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, neste Destaque, de nº 144, o Governo
pretende não demonstrar a falta de previsão de recursos que enseja remanejamento das despesas obrigatórias.
É mais ou menos a extensão do que o Governo pretende no inciso III do mesmo art. 4º, além de ser uma clara
invasão de leis anteriores, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria LDO.

Eu volto a frisar que a Lei Orçamentária, de acordo com a Constituição, fixa despesa e estima receita.
Então, nós estamos aqui numa clara invasão de leis anteriores, numa infração à Constituição.
O Destaque nº 140, ainda do art. 4º, no seu inciso VIII: as programações contempladas no Plano de Aceleração,
o PAC, mediante remanejamento de até 30% dos montantes, também não terão necessidade de ser submetidas
à Casa e serão colocadas pelo Governo em razão de medidas provisórias ou de decretos.

Aliás, é importante destacar essa situação, e peço a atenção da Relatora. No ano passado, por ocasião
da aprovação do Orçamento, houve grande discussão no Congresso, porque o Governo queria a aprovação de
30% desse remanejamento de recursos do PAC sem autorização do Congresso, e isso não foi possível. Mas
houve uma lei em julho deste ano em que o Governo conseguiu o seu intento de fazer livremente o
remanejamento desse recurso do PAC.

Ocorre que um dos incisos dessa lei dizia que o Governo trimestralmente enviaria a esta Casa o
demonstrativo desses remanejamentos, com a sua justificativa. Ao que me consta, Senadora, até hoje isso não
chegou a esta Comissão. Então, o Governo consegue seu intento e não se submete à fiscalização por parte
deste Legislativo, que é, data venia, função constitucional de que dispomos para moderar o Executivo.

Então, lembro a V.Exa. que isso foi fruto de um acordo anterior que está sendo reiterado pelo Governo
na sua intenção precípua.

Ainda em relação ao Destaque nº 141, o Governo propõe, no art. 4º, inciso XIII:
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“Para a recomposição das dotações integrantes desta lei, até o limite
dos valores que constam do respectivo projeto, mediante anulação de
dotações orçamentárias consignadas na reserva de contingência, desde que
a redução não incida sobre valores incluídos ou acrescidos pelo Congresso
Nacional.”

Novamente, o Governo pretende legislar por decreto. Ou seja, não pretende submeter a esta Casa o
excesso de arrecadação. Está muito clara aqui a intenção do Governo.

Ainda sobre o Destaque nº 142, o Governo, no art. 4º, § 5º, incisos I, II, III e IV, novamente invade a
competência de matéria de LDO e de Lei de Responsabilidade Fiscal, quando pretende que as anulações de
dotações de pessoal, dotações obrigatórias, benefícios, auxílios, abono salarial, benefícios assistenciais de leis
orgânicas sejam legisladas por decreto, sem passar por esta Casa.

Sra. Senadora, ainda no art. 4º, § 6º, há a mesma situação: “Entende-se por saldo orçamentário a
diferença entre a dotação autorizada e o valor em pleno exercício findo.”

Vê-se ainda a intenção do Governo de legislar por decreto e medidas provisórias.
Por fim, Sra. Senadora, no art. 10: “Ações de caráter plurianual constantes da lei, incluídos nos termos

do art. 2º, parágrafo único, da Lei do Plano Plurianual.”
Aqui, o relatório invade a competência da Lei do Plano Plurianual e da LDO. O Governo quer legislar na

Lei Orçamentária sobre o Plano Plurianual, que deveria ser matéria de lei específica.
Por fim, quero defender aqui um destaque feito pelo Deputado Otavio Leite.
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Falta só um.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Por fim, Senadora, o Destaque nº 135, de autoria dos

Deputados Otavio Leite e Rogério Marinho — e V.Exa. inclusive já deve ter tratado disso com os Deputados —,
refere-se a transferência de recursos a Estados e Municípios decorrentes de repatriamento de valores
provenientes de Estados estrangeiros.

Isso aqui se refere a um crime cometido contra o patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro,
naquele caso conhecido do INSS. Esses recursos foram localizados pela Polícia Federal e pela Justiça do Brasil
na Suíça. Há uma possibilidade de repatriamento em breve. O que o Deputado pede é que haja uma destinação
desses recursos para o Estado lesado, que é o Estado do Rio de Janeiro. É uma questão de justiça que não
tenho dúvida que V.Exa. vai levar em consideração.

Agradeço a V.Exa. a atenção. Desculpe-me o fato de eu ter pedido a atenção de V.Exa. Os destaques a
que eu me referi — e aí falo ao nosso Presidente, o futuro Senador Waldemir Moka — são em defesa do
Legislativo, em defesa da atuação de S.Exa. no Senado Federal, da própria Senadora e deste Parlamento como
moderador do Poder Executivo. Sei que terei a benevolência da Relatora e o apoio de todos os integrantes desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Alex Canziani.
A Presidência quer informar que há uma lista muito grande de Parlamentares inscritos. Não vou ficar

aqui cerceando o tempo dos Parlamentares, mas acho que deve haver bom senso.
Vamos estabelecer de 3 a 5 minutos, no máximo, para cada um, porque senão nós vamos chegar a um

momento em que não vai haver possibilidade de os que estão inscritos falarem. Peço a todos bom senso.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e

Srs. Senadores, primeiramente quero parabenizar a Relatora. S.Exa. foi pega de surpresa, há poucos dias, para
assumir a relatoria, mas tem agido com muita disposição, com muita simpatia e, acima de tudo, com muita
responsabilidade, procurando atender dentro das possibilidades aquilo que tem sido pedido. Então, a minha
primeira palavra é de gratidão a S.Exa. pelo empenho. E no tocante à Copa, Sra. Relatora, foi importante
também V.Exa ter conseguido atender aqueles Municípios que vão sediar a Copa.

Na condição de coordenador da bancada do Paraná, Sra. Relatora, gostaria de solicitar a V.Exa, que é
professora — eu, apesar de não ser professor, faço da educação minha principal bandeira nesta Casa —,
atenção a duas emendas para a educação no meu Estado. Uma é a do Destaque nº 203, sobre a Universidade
Tecnológica Federal. O Paraná tem o privilégio de ter a única Universidade Tecnológica Federal. Temos 12
campi espalhados pelo Paraná, que fazem um belo trabalho em prol da profissionalização e da capacitação da
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nossa mão de obra. Então, gostaria de pedir a V.Exa, por gentileza, apesar de já termos conseguido um valor de
15 milhões reais, um recurso a mais para que possamos desenvolver atividades na Universidade Tecnológica,
porque são 12 campi. Esse é um dos pedidos que faço a. V.Exa.

Faço outro pedido em prol do Instituto Federal. Eu tive o privilégio de ter sido o Relator na Câmara dos
Deputados da lei que criou os Institutos Federais em todo o Brasil. E o Reitor Alípio tem feito um belo trabalho no
Paraná, levando ações também para capacitação e geração de oportunidades para a nossa juventude, formando
professores, inclusive. Seria de fundamental importância que pudéssemos viabilizar um pouco mais de recursos
para atender também o nosso Instituto Federal. Essa é a emenda do Destaque nº 194.

Fora isso, se houver disponibilidade, temos outros destaques que fizemos para a bancada do Paraná,
para os quais peço a V.Exa. uma atenção especial. Mas peço principalmente para esses dois destaques,
porque, apesar de todos eles serem importantes, sem dúvida alguma, a educação é primordial, fundamental,
para que possamos construir o Paraná e o Brasil que queremos.

Parabenizo, mais uma vez, V.Exa, o Presidente Moka e espero poder contar com o apoio e o
beneplácito de V.Exa.

Muito obrigado, Sr .Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. Para discutir, Deputado

Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr . Presidente, em primeiro lugar, ressalto o esforço de

V.Exa para produzirmos o acordo e levar essa votação a contento, mas também mantenho aqui as observações
a V.Exa e à Senadora Serys, nossa Relatora, com relação aos destaques feitos pelo coordenador da bancada
do Estado do Tocantins, o Senador João Ribeiro.

Há, em especial, Sr. Presidente, duas emendas importantes: a primeira versa sobre o Programa de
Desenvolvimento do Estado do Tocantins, que advém de um acordo do Governo Federal com o nosso Estado,
relativo a uma dívida remanescente de 1988, já que, quando houve a divisão do Mato Grosso, havia a
possibilidade de investimento do equivalente a 100 milhões de dólares por ano nos primeiros dez anos, e isso
permaneceu nas Disposições Transitórias e também no acordo de implementação do Estado do Tocantins.
Desse total, o Governo Federal saldou com o Estado valor que equivale a aproximadamente 30% do total.
Remanesce ainda uma situação curiosa: o Estado mais novo do Brasil é credor do Governo Federal, e essa
emenda, especificamente, deixa clara essa obrigação. O valor é modesto. A emenda de 2010 ainda não foi
empenhada, e esse é um ponto para o qual peço a atenção da nobre Relatora.

Peço também, Sr. Presidente, atenção para uma obra urgente em relação ao meio ambiente e ao
desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Essa emenda trata da infraestrutura turística no Município de São
Félix do Tocantins, a região do Jalapão, um dos últimos santuários ecológicos deste País.

Portanto, a bancada apresenta esse destaque porque, apesar de depender muito de recursos em todas
as áreas, essas duas, especificamente, merecem da nossa bancada maior atenção.

No mais, Sr. Presidente, agradeço e também elogio o trabalho da Relatora, que, embora tenha sido
muito rápido, foi eficiente, principalmente no diálogo com as lideranças para buscar o consenso e a aprovação
do orçamento, que é o que Brasil espera.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Zé Gerardo.
Um minuto, Deputado.
Peço, mais uma vez, aos que assistem a esta reunião e aos Parlamentares que permitam que a

Senadora ouça. É preciso que a Senadora possa ouvir o pleito dos Parlamentares.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nobre Relatora, Senadora

Serys, primeiro, parabenizo V.Exa pelo seu trabalho.
Estou aqui para fazer a defesa, em nome de todos os membros da Comissão da Amazônia e de

Desenvolvimento Regional, do Destaque de nº 224, sobre uma emenda nacional para o turismo.
Senadora, tenho observado que, em muitos momentos, os Ministérios têm essas emendas como

salvação da pátria. E eles conseguem, inclusive, liberar todas essas emendas. A nossa Comissão apresentou o
valor de 250 milhões de reais, que foi reduzido para 209 milhões de reais. Solicito a V.Exa que mantenha esse
valor, porque é uma emenda nacional. Não é uma emenda para um Estado, mas para todos os Estados. E
lembro a V.Exa a reposição para o desenvolvimento da CEPLAC, no Estado do Pará.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr.  Presidente, Sra. Relatora, Sras. Deputadas, Sras.

Senadoras, Srs. Deputados e Srs. Senadores, ao caminharmos para a votação do orçamento, chamam-nos a
atenção, como o Deputado Alex Canziani, coordenador da bancada do Paraná, já ressaltou na sua fala, algumas
distorções que o orçamento tem apresentado nos últimos anos com relação ao Estado do Paraná, que possui o
quinto maior PIB do Brasil e que tem, ao longo desses anos, tido atendimento pelo Orçamento da União muito
aquém daquilo que é e do que representa o Estado no seu potencial.

Sabemos do critério adotado pela Relatora, a média dos três últimos anos...
Sr. Presidente, eu gostaria que a Relatora pudesse me ouvir.
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
Apesar de a Relatora ter colocado o critério da média dos três anos para analisar o repasse para as

bancadas, se não formos corrigindo progressivamente as distorções que acontecem aqui no Congresso
Nacional, vamos continuar sempre com essa iniquidade. Por isso quero chamar a atenção para este fato,
ressaltando a importância de, neste momento, começarmos a corrigir essas distorções.

A bancada do Paraná está sempre muito aquém daquilo que seria proporcional à sua importância.
Evidentemente, sabemos que todos os Estados fazem a sua defesa, mas essa distorção é muito significativa.

Apresentei destaques para todas as emendas da bancada do Paraná. Mas, em especial, quero fazer
aqui uma solicitação à nobre Senadora Serys, Relatora do orçamento, para que analise a Emenda nº 00007, do
Paraná, Destaque nº 151. (Pausa.)

Pergunto se a Senadora pôde anotar a nossa solicitação com relação à Emenda nº 00007, do Paraná,
cujo Destaque nº 151 é de minha autoria.

Nós estamos solicitando uma consideração especial. Fizemos isso em todas as outras emendas, mas
nessa estamos ressaltando isso, porque se trata de um tema importante, para uma região importante do Estado
do Paraná. Gostaria que a Senadora analisasse com atenção essa nossa solicitação.

Da mesma forma, quero deixar registrado aqui para a Senadora, por solicitação do Deputado Wilson
Picler, do Estado do Paraná, que S.Exa. quer fazer um remanejamento de uma emenda individual. O seu pleito é
de simples aplicação. Tendo em vista que está sendo apresentado agora o destaque, quero deixar registrada a
solicitação, em nome do Deputado Wilson Picler, de remanejamento de uma emenda individual que, em seguida,
apresentarei à nobre Relatora.

Peço uma consideração especial para que possamos ter corrigida aqui uma distorção do orçamento da
União.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acho que está difícil para a Senadora. Precisamos

tem o mínimo de disciplina quando os Parlamentares estiverem falando. Por mais que eu faça apelos, o pessoal
não atende, a começar pelos próprios Parlamentares. É difícil isso. Acho que deve haver essa disciplina, senão
S.Exa. não vai conseguir anotar os pleitos.

Encareço ao pessoal que assiste à reunião que, por favor, colabore, porque está ficando extremamente
difícil a Senadora conseguir anotar. Não faz sentido o Parlamentar ficar argumentando sem que S.Exa. possa
minimamente entender a argumentação.

Continua a discussão.
Para discutir, com a palavra o Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sra. Relatora, quero falar aqui sobre o nosso

orçamento, que, pela nossa Constituição, deveria ser regionalizado, mas, na verdade, termina saindo um
orçamento muito desbalanceado.

No caso do Piauí, de cuja bancada sou coordenador, Senadora, nós estamos aquém daquilo que é
estabelecido pela Resolução nº 1. Só para exemplificar as distorções que existem nesse orçamento, não
causadas por V.Exa., pois já vêm das relatorias de outros anos, há Estado que tem, por exemplo, 15% da
população do Piauí — observe o que estou dizendo: Estado que tem 15% da população do Piauí — e tem mais
recursos em emendas de bancada do que o Estado do Piauí. O mais grave é que esse valor elevado que esse
Estado tem vai fazer a média dos três anos. Então, o que é ruim e desigual hoje vai continuar sendo perpetuado.

A Resolução nº 1 estabeleceu um critério que é um arremedo de solução para esse problema. São três
índices, a saber: a média dos três últimos anos do atendimento às bancadas; o Fundo de Participação do
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Estado; e a população do Estado. Aqui, sim, introduzimos um critério que procura ser justo, ao regionalizar o
orçamento. Só que, neste orçamento — não estou criticando, porque eu concordei, devido aos tantos problemas
—, só fizemos pela média dos últimos três anos. Quando se faz pela média dos três últimos anos, aqueles
Estados que vinham recebendo acima da média continuarão recebendo assim, e os que vinham recebendo
abaixo da média continuarão recebendo abaixo da média. Ou seja, nós estamos perpetuando uma distorção.

Gostaria de dizer aos membros da bancada que o Relatório já está feito, destaquei todas as emendas
do Piauí e gostaria de contar com o apoio e a sensibilidade da nossa Relatora, que tem sido sensível aos pleitos
que julgamos justos do Piauí. Mas alerto aos companheiros da Comissão de Orçamento, para que, no próximo
ano, possamos, efetivamente, adotar uma prática diferente da que temos adotado, para sermos justos com todos
os Estados e com todas as regiões brasileiras.

Quero lamentar aqui — e é mais num desabafo — que estou nesta Casa há 12 anos e nunca houve um
ano em que eu não empenhasse minhas emendas individuais, mas este ano será o primeiro. Pensávamos que o
Legislativo, com o decorrer do tempo, iria se valorizar, se impor, se afirmar, mas estamos andando para trás.
Num governo democrático, num governo popular, as emendas dos Parlamentares, que são a parte mais justa do
orçamento, a que tem mais capilaridade no Brasil, estão — pelos menos no meu caso e no da maioria dos que
conheço — ainda a essa altura sem empenho.

Dito isso, encerro, pedindo à nossa Relatora, mais uma vez, a sua sensibilidade no atendimento aos
pleitos do Piauí.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou, mais uma vez, encarecer para que

possamos... (Falha na gravação.)
Continua em discussão. Peço à Senadora que possamos ouvir os Parlamentares inscritos.
Com a palavra o Deputado Fernando Chiarelli.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CHIARELLI - Sr. Presidente, povo do Brasil que nos escuta, em

primeiro lugar, minha solidariedade a V.Exa, pois parece um professor primário, pedindo silêncio à classe, com a
diferença de que o professor primário pega pela orelha os desobedientes; pelo menos assim o era quando eu
estudei. Aqui, fica essa má impressão ao mundo inteiro, porque o mundo inteiro está acompanhando esta
reunião.

Em segundo lugar, quero dizer à Senadora Serys e ao Deputado Waldemir que o povo do Mato Grosso
está aqui, especificamente os servidores do Poder Judiciário, esperando que a eles seja feita justiça. (Palmas.) E
um outro detalhe: nós, políticos, Deputados e Senadores, aprovamos há três dias reajuste para o nosso próprio
salário a toque de caixa — 60%. Isso faz lembrar aquela frase do Machado de Assis de que o provérbio que diz
que a ocasião faz o ladrão está errado: a ocasião faz o furto; o ladrão nasce feito.

Então, não podemos passar a  impressão, em específico, para os funcionários do Poder Judiciário, de
que nós nascemos feitos. Ou seja, deve constar no orçamento não o que é exigido por eles, mas tudo aquilo que
lhes é de direito.

Os funcionários do Poder Judiciário — mais de 104 mil, além daqueles que integram o Ministério
Público — não estão pedindo, Sra. Relatora, aumento algum, eles estão, desde 2008, pedindo uma reposição.
Eles estão pedindo isonomia com aquilo que ganham os funcionários dos outros Poderes.

E é bom esclarecer, Sra. Relatora e senhores presentes, que os juízes já conseguiram 14% no ano
passado e 5% neste ano. E aos servidores nada. Isso se dá, com certeza, porque juiz sentencia, e eles não têm
o poder de sentenciar. (Palmas.)

Então, assim como a mulher de César, temos de ser honestos, e não só passar a impressão de
honestos. Não podemos passar a impressão de que estamos aguardando a decisão desta ou daquela caneta.

Existe um PL nesse sentido, o PL 6.613/09, mas eles estão apavorados com a possibilidade de
aprovação do PLP 549/09, que vai congelar o salário deles até 2019. Aí vai ser o desrespeito consagrado e
generalizado. Por isso, peço à Relatora que preste atenção àquilo que é requerido, pedido, pelos funcionários,
pelos servidores do Poder Judiciário, e que é muito justo. (Palmas.)

Um outro detalhe, agora numa amplitude maior, é o salário mínimo, que não foi discutido e é imposto ao
povo. Repito: nós políticos aumentamos os nossos salários a toque de caixa. Está lá no Padre Vieira: “Roube um
prego e você vai ser enforcado como malfeitor; roube uma nação e você será considerado duque”. Não quero
ser chamado de duque, não quero ser chamado de assaltante do meu próprio povo, ou seja, dos trabalhadores
deste País, mesmo porque o povo passa a mão na cabeça e fala.
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Sra. Relatora, não quero crer que está havendo um corte. Isso deve ser notícia de jornal e
documentação errada que passaram a este Deputado. Um corte que representa 3 bilhões de reais a menos para
educação, ciência e tecnologia vai dar a certeza de que os Deputados e o Governo são um monte de tiriricas,
para poder votar em tiriricas. Ou seja um povo desinformado, um povo inculto, um povo de rodilhas, para servir a
toda essa engrenagem.

O orçamento da educação não pode ter cortes, mesmo porque o mundo vai ver — o Brasil vai realizar
uma Copa do Mundo aqui — que dinheiro para Copa do Mundo existe, mas dinheiro para a educação e saúde
não. Que inferno! Seria melhor não ter a Copa do Mundo aqui e informarmos ao mundo que nossos
centroavantes, nossos pontas-direitas, nossos meios-de-campo, nossos goleiros estão sendo assaltados, estão
sendo mortos pela polícia, porque não tiveram educação, porque o dinheiro da educação foi cortado no
Orçamento.

Portanto, Sra. Relatora, que não se corte dinheiro do Orçamento para a educação. Gostei muito da
manifestação de V.Exa., dizendo que não vai haver o corte na educação. E também que haja cortes em gastos
em publicidade, porque não é possível o jornal anunciar que foram gastos, em 8 anos, 10 bilhões de reais em
publicidade.

Senhor brasileiro que está me escutando, quando o senhor levar seu filho ao posto de saúde e não
houver Raio X, em vez de o senhor reclamar, grite: “Gol do Ronaldinho! Gol da Seleção!”

Temos de ser sérios e passar a impressão ao povo do Brasil de seriedade nesse Orçamento.
Eu não entendo, às vezes, os números. Dizem que vão cortar 3 bilhões de reais da educação. Esse foi

o rombo que foi dado no Ministério da Agricultura, na CONAB. Foi mais ou menos esse valor. Ou seja, a
corrupção neste Brasil avassala.

Tenho certeza de que pude passar à Sra. Senadora um pouco daquilo que as pessoas me dizem nos
corredores, e essa é a função do Deputado. Sendo que S.Exa. é do Mato Grosso, e V.Exa. também, certo, Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mato Grosso do Sul, Deputado. Peço a V.Exa. que
conclua, por favor.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CHIARELLI - Sim. O Mato Grosso do Sul é onde tem Corumbá?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Corumbá é uma das nossas cidades, aliás, uma

cidade turística importante do Mato Grosso do Sul.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CHIARELLI - Isso, então, para que não haja mais confusão por parte

dos paulistas, é uma sugestão somente que se mude o nome de Mato Grosso para o Estado Jânio Quadros, que
foi um dos maiores políticos que já teve este País e nasceu lá em Miranda.

Meu Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero continuar a discussão.
Para discutir, Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer a V.Exa.

o apoio como Relator-Setorial a todos os membros da Comissão e parabenizar V.Exa. pela condução do
trabalho e pelo esforço. Não é fácil aprovar Orçamento em fim de legislatura. V.Exa. está de parabéns, assim
como toda a equipe. A Relatora também, a Senadora Serys Slhessarenko.

Apresento os destaques da bancada da Paraíba. O Coordenador é o Deputado Wilson Santiago.
Senadora Serys, já falei com V.Exa. sobre a Emenda nº 003, que se refere ao Centro de Convenções, o
Destaque nº 77; a 009, da questão digital, o Destaque nº 84; e a Emenda nº 0011, Destaque nº 86, que é o
hospital regional para a região da Grande João Pessoa. São emendas importantes para o Governo do Estado da
Paraíba, no momento inclusive difícil que o Estado enfrenta.

Peço prioridade a V.Exa. para os Destaques nºs 77, 84, e 86. Já tive oportunidade inclusive de
encaminhar à sua assessoria, já falei com V.Exa. Também é um pleito da bancada como um todo, do
Coordenador da bancada, que vai também se posicionar, o Deputado Wilson Santiago, dos próprios autores das
emendas. Mas peço compreensão a V.Exa., que tão bem conhece o Estado da Paraíba. Também o Senador e
Deputado Waldemir Moka conhece muito bem o Estado e sabe das nossas dificuldades.

Estamos com a obra em andamento do Centro de Convenções lá, que é extremamente importante para
o turismo do Estado, e precisamos dar continuidade. Então peço compreensão a V.Exa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
 Para discutir, o Deputado Arnaldo Jardim. Ausente.
Deputado Benedito de Lira, Senador eleito por Alagoas.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Senadores, Sras.

e Srs. Deputado.
Sra. Senadora Relatora, bem sei das dificuldades que V.Exa. vai enfrentar para compatibilizar o

relatório final do Orçamento, porque é como V.Exa. acabou de dizer há poucos instantes: cobertor curto para
atender à demanda.

Tomo a liberdade de defender a bancada do meu Estado de Alagoas, Estado pobre do Nordeste.
Gostaria que fosse igual à Bahia. Senadora, 19 cidades de Alagoas foram vítimas de uma tempestade, cidades
saíram até do mapa, foram dizimadas. Milhares e milhares de pessoas ficaram desabrigadas, e suas casas
foram totalmente destruídas.

O Governo realmente fez uma injeção de recursos, Sr. Presidente, para socorrer as vítimas da tragédia,
no que diz respeito especialmente à recuperação das moradias destruídas. Mas existem outras cidades, como a
capital do meu Estado, que, por incrível que pareça, é a penúltima do Brasil e a quinta em residências faveladas,
Senadora. Maceió, uma belíssima capital, protegida pela natureza, é um verdadeiro caos no que diz respeito à
habitação popular, nas áreas de risco, nas favelas. Não podemos admitir, a esta altura do tempo, que uma
família possa residir num barraco de papelão em favelas inúmeras. E minha cidade, infelizmente, está nessa
situação.

Temos um projeto em andamento lá para retirar as pessoas das áreas de riscos e das favelas. Espero
dar continuidade a ele. Apresentamos uma emenda, eminente Senadora, Relatora, a Emenda nº 7.103/0002.
Estou apresentando destaque a essa emenda, para ver se podemos minimizar, Sr. Presidente, as dificuldades
da favelização da minha cidade de Maceió e do restante do Estado de Alagoas. Temos mais de 90 mil
residências faveladas em Maceió.

Estou apresentando destaque que recebeu o número 184 e apelo para a sensibilidade da Relatora.
Quero cumprimentá-la pela brevidade e pela organização de V.Exa. na condução dos trabalhos para que
possamos encerrar este Orçamento. É muito importante para o Brasil e para esta Legislatura encerrarmos o
Orçamento daqui para a amanhã.

Mas quero apelar para a sensibilidade da eminente Relatora no sentido de que S.Exa. possa apreciar
com carinho o Destaque nº 184 e ver se pode aportar mais algum recurso, a fim de darmos continuidade a essa
obra de reurbanização e de dar dignidade às pessoas que moram em favelas.

Quero cumprimentar o nobre Deputado e futuro Senador. Brevemente, se Deus quiser, estaremos
juntos no Senado para continuarmos trabalhando por Alagoas, pelo Brasil. Cumprimento a eminente Senadora
pelo trabalho que está fazendo na direção de encerrar ainda hoje, quem sabe, a discussão do relatório e
levarmos isso ao Congresso para a aprovação.

Eram essas as considerações, Presidente, que gostaria de fazer nesta oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão.
Para discutir, Deputado Wilson Santiago, Senador eleito pela nossa querida Paraíba.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero

reconhecer o trabalho de V.Exa. durante todo esse período. Não é fácil em um momento pós-eleição comandar
uma Comissão deste porte e com substituição de até 3 Relatores-Gerais e chegar ao ponto final com harmonia
entre os integrantes da Comissão.

Parabenizo a Senadora Serys Slhessarenko pelo trabalho, pois, apesar do tempo curto, tem dado conta
do recado. E apelo a S.Exa. para que veja todos os destaques da bancada da Paraíba. Nós sabemos que houve
um erro de informação dentro da própria Comissão, na reunião de bancada e também das Lideranças, onde foi
informado a todas bancadas que haveria um valor significativo para redistribuir com as bancadas. Essa
informação estava inclusa na bancada da Paraíba, e as emendas de remanejamento foram, posterior e
corretamente, retiradas. Com isso, houve uma redução no valor das emendas.

Por isso apresentamos destaques a todas as emendas de bancada da Paraíba, para que nossa
Relatora reveja ou, pelo menos, amenize o prejuízo que a Paraíba teve com esse corte no que se refere às
emendas de bancada, de todas as emendas de remanejamento do Estado da Paraíba.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

112

Em segundo lugar, Sr. Presidente, Sra. Relatora, quero apelar a V.Exas. para que, concordando com o
companheiro que me antecedeu, trabalhemos no sentido de fortalecermos os recursos para as áreas de saúde,
educação e segurança pública. O Nordeste tem passado, especificamente a zona rural e os grandes centros, por
um aumento muito grande na violência. É preciso, sim, um apoio do próprio Governo Federal, dentro dos
programas nacionais de segurança pública, para que tenham os Estados e Municípios condições de amenizar e
de dar segurança aos cidadãos brasileiros, especialmente aos paraibanos e outros nordestinos.

Por último, apelo à Sra. Relatora no sentido de que assegure os recursos para garantir o aumento
salarial dos funcionários do Poder Judiciário, que, de fato, têm reivindicado muito ao longo do tempo a correção
de seus salários, que, de fato, estão com defasagem.

Ademais, quero parabenizar e agradecer a todos. Vamos aguardar a votação dos destaques por parte
da nossa Relatora e com isso contemplar e corrigir algumas distorções que já são do conhecimento de todos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Sra. Relatora.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - continua em discussão.
Para discutir Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, serei breve. São duas observações.
A primeira. Há que se compreender — até estava falando para o Deputado Zé Gerardo a respeito —

que essa cristã assumiu a Relatoria de última hora. A nossa Relatora pegou o carro andando. E S.Exa. já fez
muito, meus caros Deputados.

Quero fazer este registro porque, na reunião realizada na sala da presidência entre as coordenações de
bancadas, fizemos meio que um acordo geral. Cada bancada, mesmo aquelas que estavam muito prejudicadas
pelos Relatores-Setoriais — e é bom que se diga que alguns os Relatores-Setoriais prejudicaram muito as
emendas de bancada, meu Estado foi um dos prejudicados por um Relator-Setorial... Aquele acordo que fizemos
na Presidência, Sr. Presidente, para dar às bancadas as médias dos últimos 3 anos e readaptarmos, foi um
acordo razoável, bom para o conjunto da Comissão, em que não prevaleceu o interesse desse ou daquele
Estado. Inclusive apresentamos dois destaques, um na área do turismo, para recompor. E é importante
estabelecer critérios que ajudem o conjunto dos Estados, porque, afinal de contas, este País é uma Federação.
Não pode um ou outro Estado reclamar e, porque apresentou um destaque, ser beneficiado.

Estamos naquele patamar, Relatora, da reunião com os coordenadores estaduais. Temos 2 destaques
na bancada do Ceará, que são os Destaques nºs 174 e 176, para se discutir com o conjunto das bancadas
estaduais. Repito: são os Destaques 174 e 176, Senadora, os dois da bancada do Ceará.

Portanto, o apelo que faço é para que haja uma nova negociação. Acho até, Presidente, que, na hora
em que ocorre esse impasse aqui, a melhor solução é parar para estabelecer o diálogo com a Liderança do
Governo, a fim de ver até onde a Relatora pode chegar. Senão fica um estica, estica para cá, estica para aquele
Estado, e não vamos a lugar nenhum. Essa é a primeira observação que quero fazer, até para reconhecer o
esforço que a Senadora fez para nos ajudar nas cidades que vão sediar a Copa de 2014. Isso é importante
ressaltar.

A segunda questão, Relatora, é que não vi por parte do Relator-Geral, é importante dizer, nenhum corte
naquelas áreas que são estratégicas do ponto de vista do País, nem na educação, nem nas áreas sociais. Fui
ver, por exemplo — não tinha esse dado nas últimas 24 horas —, que os recursos do Programa Bolsa Família
foram ampliados em 1 bilhão. Os recursos para a saúde, o per capita, fruto do acordo com o Relator-Setorial,
também aumentaram razoavelmente naqueles Estados que estavam muito abaixo da média nacional, que era
uma reivindicação sentida por toda esta Comissão. Se não ressaltarmos isso, fica parecendo que tudo está no
escuro. Muito pelo contrário. Nas condições normais de temperatura e pressão, nós estamos com uma boa
Relatoria para votarmos este Orçamento.

E uma sugestão, se há que ter ajuste, suspende a sessão, Presidente, e vamos ajustar. Dependendo,
chama-se a Liderança do Governo no Congresso, os coordenadores de bancada, ou mesmo as bancadas, para
fazermos os ajustes. Mas eu quero me dirigir à Oposição: tudo o que nós pactuamos até agora está bom, é um
caminho, portanto, nós temos, sim, condições. Se houver boa vontade desta Comissão, poderemos votar o
Relatório por unanimidade. Há muitas coisas atendidas, muitas bancadas atendidas. Claro que falta esse ou
aquele ajuste, mas será muito ruim para o País, para o novo Governo, independentemente de quem for eleita, o
Congresso não dar à nova Presidente da República a peça orçamentária aprovada amanhã.
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Meu apelo é para que façamos os ajustes que precisam ser feitos, ouvindo as bancadas. Há um
problema nessa ou naquela bancada, como há na minha, e eu já procurei o Gilmar para resolver. Portanto,
Senadora, o esforço é para votarmos hoje. E acho que V.Exa. está fazendo um grande esforço para ajudar as
bancadas.

Termino dizendo que, quando nós pegamos os Relatores-Setoriais, eu fiquei danado da vida, confesso
à V.Exa., porque alguns botaram para arrebentar. Outros, não, mas alguns prejudicaram muito os Estados.
Naquela reunião, eu senti que houve um acréscimo razoável para todos os Estados. Não houve discriminação
desse ou daquele Estado.

Portanto, os ajustes precisam ser feitos, mas eu penso que o que foi apresentado dá, sim, para
votarmos ainda hoje a proposta orçamentária, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continuamos a discussão.
Para discutir, Deputada Fátima Bezerra.
Eu farei um apelo. Há vários Parlamentares inscritos, e eu tenho um acordo para que a discussão vá

até às 14 horas. Depois eu suspendo a discussão para que Senadora tenha tempo de poder se debruçar sobre
todas essas questões aqui levantadas.

Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA - Perfeito, Presidente.
Deputado Moka, Senadora Serys, Sr. Presidente, quero pedir apoio à Relatora para o acatamento de

duas propostas: os Destaques nºs 120 e 131, que dizem respeito às Emendas de Bancada nºs 7121001 e
71210012.

Na verdade, essas emendas, Senadora Serys, conforme já conversei com V.Exa., destinam recursos
para duas instituições muito importantes do nosso Estado: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o
Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do nosso País.

A Universidade dispensa comentários. É uma instituição, eu diria, transformadora para o nosso Estado,
com 52 anos de existência. É uma instituição muito respeitada em âmbito nacional e que tem exercido um papel
muito relevante no contexto do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado.

Por que peço sensibilidade a V.Exa.? Porque, infelizmente, no relatório original, a emenda ficou com
cinco milhões e pouco, quando temos o desafio de ampliação do núcleo de educação infantil, a questão da tevê
universitária, a questão da construção do Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte, a instalação do
Instituto Internacional de Física, a construção do prédio da Faculdade de Farmácia e o Centro de Convenções. A
universidade carece muito de um espaço, Senadora Serys, que possa, de fato, acolher os grandes debates e os
eventos dentro da universidade, inclusive os de caráter regional, nacional e internacional que a nossa
universidade tem abrigado.

Então, em nome do Prof. Ivonildo Rego, em nome dos professores da Universidade Federal, em nome
dos mais de 34 mil estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nome do povo potiguar,
deixo aqui o apelo para que V.Exa. possa, ao fazer os ajustes finais, melhorar a emenda. A emenda ficou muito,
muito aquém.

A outra proposta é para expansão e fortalecimento da educação profissional no Rio Grande do Norte. A
emenda de bancada, de nossa indicação, indicação da Deputada Fátima Bezerra, apoiada pelo conjunto da
bancada, vai para o campus central do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Rio Grande
do Norte. Para quê? Para que nós possamos dar continuidade, lá, à expansão. O meu Estado tem sido um
Estado muito vitorioso, Senadora Serys. Proporcionalmente, foi um dos Estados melhor contemplado no Plano
de Expansão da Educação Profissional do Governo do Presidente Lula, e nós queremos e precisamos dar
continuidade a esse projeto vitorioso.

São novas unidades do IFRN já inauguradas, já em funcionamento, mas, assim como no seu Estado,
assim como no restante do Brasil, a expectativa lá é grande para que a educação profissional possa chegar a
outras regiões. Nós já conversamos, inclusive, com o Ministro Fernando Haddad, já conversamos com o Reitor
em nosso Estado, o Prof. Belchior. Já está em curso um estudo, feito pela Reitoria do campus central de Natal,
estudo de viabilidade técnica, para embasar exatamente a fase 3, ou seja, a continuidade da expansão
educacional no Rio Grande do Norte, com a criação de novas escolas.

E com o intuito de colaborar é que eu apresentei essa emenda, exatamente para ajudar na continuidade
desse projeto, já que, com muito orgulho, com muita alegria, sou autora da emenda que originou a expansão da
educação profissional no Rio Grande do Norte, que foi a emenda ao Plano Plurianual.
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Então, Senadora Serys, já conversei com V.Exa., que é contemporânea, lutadora, professora, mulher e
sabe muito bem o que significa cuidar da educação profissional, cuidar do ensino superior, cuidar da educação
básica neste País. Conversei com V.Exa., e ficaremos no aguardo, se Deus quiser, para que V.Exa. possa
melhorar as duas emendas.

Parabéns pelo seu trabalho, Relatora, parabéns ao Deputado Moka, e me associo aos demais, no
sentido de que possamos, não é, Deputado Moka, concluir a votação do Orçamento. Não é só a Presidente
Dilma que precisa, é o povo, é o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço à Deputada Fátima Bezerra.
Passo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Srs. Parlamentares. Em primeiro

lugar, eu gostaria, Sra. Relatora, de cumprimentá-la por esse grande desafio que V.Exa. assumiu ao
compatibilizar o Orçamento do próximo ano.

Sra. Relatora, eu gostaria de que V.Exa. prestasse atenção à Emenda nº 60110004. É uma emenda da
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Trata-se da infraestrutura para a Região Centro-Oeste. É
um recurso para a futura SUDECO, que deverá ser implementada no próximo ano.

Essa emenda foi acatada apenas parcialmente, no valor de 5 milhões de reais. É um valor irrisório
diante do que ela significa para a região como um todo. Como V.Exa. sabe, a nossa luta no Senado pela
aprovação da SUDECO só se consolidará com a aprovação dessa emenda, que, sem dúvida alguma, fará com
que esse órgão já nasça com uma estrutura pelo menos decente. A emenda é no valor de 100 milhões de reais,
mas foram acatados apenas 5 milhões.

Portanto, peço a V.Exa. atenção especial à ela, para que possamos dotar a Região Centro-Oeste, que é
a nossa região, com recurso que venha consolidar a implantação do novo órgão, que é a Superintendência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO, já contemplado neste Orçamento com quadro de pessoal, mas
agora está faltando esse recurso para infraestrutura. Conto com que V.Exa. leve esse pleito em consideração.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, não vou aqui repisar os argumentos apresentados pelos Parlamentares que me antecederam.
Naturalmente, os argumentos já utilizados são os argumentos de todos nós: falta de recurso, de atendimento às
principais demandas nos Estados, e principalmente essa forma que encontramos, praticamente na reta final de
elaboração do Orçamento, para equalizar as verbas destinadas às emendas de bancada.

No caso do Estado de Goiás, quero deixar registrado que a nossa bancada, durante os últimos anos, ao
envidar enorme esforço no sentido de compatibilizar os projetos lá desenvolvidos com os programas do Governo
Federal, conseguiu fazer com que o Estado chegasse à décima colocação na relação dos recursos distribuídos.
E, na formatação que adotamos por meio daquele acordo, diminuímos a nossa posição, indo para a 13ª
colocação. De certa forma, isso traz uma frustração à bancada, em razão dos projetos importantes que lá
estamos desenvolvendo.

Peço à nossa Relatora, a exemplo dos Deputados de outros Estados, que, ainda nessa avaliação final,
possamos tentar fazer uma recomposição em alguns projetos, em algumas obras importantes que estão sendo
realizadas em nosso Estado.

Peço ainda à nossa Relatora que olhe com muito carinho o Destaque nº 6, que atende ao Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, hoje o maior hospital de referência educacional da Região Centro-
Oeste. Sabemos que 65% dos alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás vieram de outros
Estados, a maioria deles de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Pará, o que faz com que esse
hospital seja, na realidade, quase um hospital de atendimento regional com programas específicos de tratamento
de doenças tropicais e um departamento especializado em oftalmologia, hoje o melhor do Brasil.

A bancada alocou um recurso, depois, subiu para 10 milhões, mas mesmo esse valor não é suficiente.
Então, apresentamos um destaque para ver se V.Exa., Sra. Relatora, poderia fazer uma realocação, porque
essa é uma obra importante. A conclusão desse hospital, Relatora, vai transformar a medicina na nossa região,
porque vai ampliar o potencial de vagas para os alunos e aumentar o número de especialidades a serem
atendidas.
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O nosso querido Presidente, além de um grande brasileiro, é um médico que conhece profundamente a
ação desse hospital, principalmente a necessidade que temos de concluí-lo o mais brevemente possível.

A Emenda nº 16, apresentada pela nossa bancada, trata dos investimentos na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno — RIDE. Sabemos que a poucos quilômetros da Capital do Brasil
enfrentamos grandes dificuldades com relação aos Municípios que sofreram forte crescimento populacional em
razão da pressão e da atratividade do Distrito Federal. São eles Águas Lindas, Luziânia, Valparaíso, Cidade
Ocidental e uma série de outras pequenas comunidades que também se transformaram em cidades enormes.
Mas o recurso normalmente destinado a investimentos em infraestrutura, saúde, saneamento básico, segurança
pública e outros acaba não sendo suficiente para atender à necessidade que existe nessas comunidades. Então,
seria importante que V.Exa. também desse certa atenção a essa emenda.

Finalmente, quero parabenizar a Relatora, evidentemente seguindo este momento em que as mulheres
assumem posição de destaque no Brasil. A nossa Presidenta eleita Dilma tem um programa forte e intenso para
ser realizado nos próximos anos, e esperamos que ela consiga realizar seu intento. E a nossa Relatora, embora
tenha chegado de última hora, no caldeirão fervendo, conseguiu, com sua tranquilidade, serenidade e
experiência, também estabelecer parâmetros de equilíbrio e de justiça nas tratativas que tivemos nesta
Comissão. Em alguns aspectos, conseguiram até resgatar compromissos históricos desta Comissão com as
regiões do País.

Realizamos aqui uma discussão profunda de solução econômica para nós, que se refere à SUDECO,
mencionada pela Senadora Lúcia Vânia. Não vou entrar no mérito, mas sei que S.Exa. o conhece bem.
Precisamos reativar a operação e o funcionamento dessa Superintendência para atender às nossas demandas.

Para concluir, quero agradecer a V.Exa. o atendimento que fez no requisito constitucional ao demandar
20% dos recursos da irrigação para o Centro-Oeste, pois sabemos que nesta região os recursos são aplicados e
os projetos são modelo para o País, gerando renda, tecnologia de produção, empregos. Enfim, sabemos que os
projetos da área de irrigação na Região Centro-Oeste são, talvez, os mais sofisticados do País e de baixo custo,
e o nosso FCO tem a menor inadimplência do Brasil. Quer dizer, os recursos que o Governo tem destinado ao
desenvolvimento econômico da Região Centro-Oeste têm promovido um excelente resultado. E, naturalmente,
ao recompor esses recursos do fundo de irrigação para a Região Centro-Oeste, V.Exa. está contribuindo
decisivamente para o desenvolvimento da agroindústria e da economia do Brasil.

Parabéns a V.Exa. pelo trabalho. Parabéns ao nosso Presidente pela condução da Comissão, e aos
nossos colegas, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, por terem aceitado, de certa forma, essa
flexibilização do entendimento para a solução dos nossos problemas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, Deputado Leonardo Quintão.
O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Muito obrigado, Presidente e nobre Relator.
Sr. Presidente, quero pedir a atenção especial de V.Exa. e da Senadora Serys para o Metrô de Belo

Horizonte. Vou relatar, Senadora, a Emenda 71140017, que dispõe sobre a situação do Metrô de Belo Horizonte.
Hoje, o Metrô de Belo Horizonte transporta em média 145 mil passageiros, e a Linha 1, que vai de

Eldorado a Calafate, tem uma estrutura para transportar entre 250 mil e 300 mil passageiros. Para tanto,
Senadora Serys, essa linha está subutilizada. Nessa subutilização, está dando prejuízo à CBTU da ordem de 60
milhões de reais.

Essa obra de Belo Horizonte foi realizada há 30 anos, e, de lá para cá, praticamente pequenos ajustes
foram feitos.

A nossa intenção nessa emenda, encaminhada pela bancada de Minas Gerais, é podermos, no trecho
Barreiro/Calafate, colocar a população que vive na região do Barreiro. Essa região, nobre Senadora Serys, é a
maior de Belo Horizonte, onde a concentração da sua população é tremenda e onde moram mais de 400 mil
cidadãos belo-horizontinos.

Qual é a intenção? Essa obra foi paralisada há 7 anos por entendimento da parte do então Presidente
da CBTU de que havia problemas naquele trecho. Discutiu-se essa questão por seis anos, no Tribunal de
Contas da União.

Ano passado, tomei a iniciativa de criar uma Subcomissão na Comissão de Viação e Transportes para
analisar todo o transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil. Isso nos deu condição de convidar o Tribunal
de Contas e a CBTU a virem à nossa Comissão para resolver a pendência desse trecho Barreiro/Calafate. Em 3
meses, nobre Relatora, nós concluímos aquela discussão. O Tribunal de Contas concluiu o entendimento, e
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liberamos a obra do metrô em Barreiro. Hoje, Deputado, essa obra já tem projeto e uma licitação pronta.
Precisamos agora de recursos para retomá-la. Essa obra, idealizada para ligar a população de Barreiro à região
do Calafate e trazê-la até o centro de Belo Horizonte, está orçada em torno de 350 a 400 milhões de reais.

Relato isso, nobre Relatora, por ser uma obra prioritária. Belo Horizonte irá receber a Copa do Mundo
de 2014, e a população de Barreiro é a maior da cidade, com mais de 400 mil cidadãos. Ela, então, dará
condição a, no mínimo, 100 mil trabalhadores irem até o centro da cidade em menos de 20 minutos. Hoje, o
trabalhador da região do Barreiro demora mais de 1 hora para chegar ao trabalho, no centro da cidade.

Quando fui Relator da área de infraestrutura, priorizei os recursos para obras licitadas, que já tinham
projetos. Essa é uma obra prioritária para Belo Horizonte.

Quero agradecer ao Relator da área das cidades, o Deputado Guimarães, por deixar uma janela. S.Exa.
atendeu, na medida do possível, com 24 milhões. Consultei a empresa que vai retomar a obra, e, com 24
milhões, não se consegue mobilizar o canteiro de obras. Nós precisaríamos, Senadora Serys, colocar mais 50
milhões nessa obra, orçada em 450 milhões de reais, para que possamos retomá-la. Já tenho o compromisso do
Governo de 180 milhões de reais para a compra dos vagões a serem instalados quando a obra estiver pronta.

Nobre Relatora, faço um apelo a V.Exa., um apelo por Belo Horizonte, por Minas Gerais e pela
população de Barreiro que será atendida, pois, há mais de 20 anos, caravanas se dirigem a Brasília visando à
retomada dessa obra. Nos últimos anos, antes da parada pelo Tribunal de Contas da União, foram gastos quase
80 milhões de reais na obra, recursos que estão sendo perdidos por conta das erosões e invasões que houve.
Já foi feito um remanejamento dessas pessoas, e agora essa obra está pronta para ser retomada.

Sendo assim, Deputado Moka, registro o apelo da bancada de Minas Gerais, por Belo Horizonte e pela
população de Barreiro, que hoje está utilizando ônibus, demorando mais de 1 hora para chegar ao trabalho, e
que, quando chove e ocorrem problemas viários, demora de duas a duas horas e meia nesse trajeto. Com a
retomada da obra do metrô em Barreiro, essa população de 100 mil trabalhadores poderá chegar ao trabalho, no
centro de Belo Horizonte, em menos de 20 minutos.

Portanto, Senadora, quero agradecer a V.Exa. por ter feito o possível, e nós vamos ajudá-la a fazer o
impossível, para atender aos pleitos do Brasil e aos pleitos de extrema necessidade que estão sendo trazidos
aqui pelos Parlamentares que representam suas bancadas. Então, conte conosco, porque nós estamos aqui
para apoiar V.Exa., para apoiar o Presidente, que tem sido extremamente carinhoso com todos os
Parlamentares, inclusive os desta Comissão.

Peço a V.Exa. atenção especial por Minas Gerais, por Belo Horizonte e pela região de Barreiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, Deputada Angela Amin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA AMIN - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka, futuro Senador,

Senadora Serys, gostaria de, em primeiro lugar, elogiar os critérios estabelecidos na recomposição, a partir do
trabalho dos Relatores-Setoriais, restabelecendo os recursos para os Estados.

Mas não poderia deixar de fazer meu papel defendendo Santa Catarina, onde três obras fundamentais
para o desenvolvimento do nosso Estado, três emendas de fundamental importância, tiveram corte substancial.
Apresentamos os Destaques nºs 34, 35 e 36. Relembro que lá existe um dos maiores índices de mortalidade no
trânsito, principalmente nas rodovias federais, que também têm uma importância para o desenvolvimento do
Estado: a BR-280 é a ligação do sul do Estado com o Rio Grande do Sul e a ligação da região oeste, planalto,
com os portos do Estado de Santa Catarina, pela BR-280.

Por isso, Senadora, fizemos esse apelo. Nós já conversamos com V.Exa. na tarde de ontem, deixamos
a cópia com a sua assessoria e, na análise que será feita no final da tarde, fizemos esse apelo em nome do
Estado de Santa Catarina e da nossa gente para que, com a atenção devida, possa ser dado o
encaminhamento, dentro do critério de restabelecimento da importância e da economia para o Estado.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Último inscrito, Deputado Edmilson Valentim.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, Sra. Relatora, primeiro, cumprimento essa

dupla que representa o Centro-Oeste, que neste momento tem conduzido com competência, habilidade, firmeza
os debates e a aprovação do Orçamento da União, tão importante, como já foi dito aqui, não só para a
Presidência da República, mas também para o povo do nosso País.
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Faço neste momento comentários justamente como representante político do Bloco Parlamentar
PCdoB/PSB/PRB. Cumprimento a Relatora pela capacidade, em pouco tempo, obviamente bem assessorada
pelos técnicos da Comissão de Orçamento, mas com seu molho político. Acho que a decisão que tomamos da
redivisão dos recursos das bancadas foi correta e possibilitou reduzir muitas dificuldades e resolveu em parte.
Vamos resolver à tarde o restante.

Vamos ver observações gerais que considero importantes. Nos últimos dias, mais uma vez, foram
divulgadas matérias postulando possível irresponsabilidade desta Comissão com relação à estimativa da
arrecadação. Já disse isso e volto a dizer que a experiência demonstra o acerto do Congresso Nacional das
previsões. Por isso não podemos concordar com partir da premissa de que seria necessário fazer cortes ou
contingenciamentos.

Entendemos que é uma preocupação da equipe de transição com relação à inflação, queremos registrar
também que cada 0,5% que se eleva na taxa de juros corresponde a 10 bilhões de gastos, ou seja, três vezes
mais o contingenciamento, os cortes que V.Exa. fez na proposta orçamentária. Por isso, todo esforço necessário
para impedir a elevação desses juros é uma grande contribuição para o nosso País.

Sei que V.Exa. teria a maior das boas vontades de atender às centrais sindicais e aumentar o valor do
salário mínimo. Esperamos que a nossa Presidenta possa, a partir deste orçamento, aumentar esse valor,
porque é possível, e a população e a economia do País precisam que façamos uma recomposição do valor do
salário mínimo. Entendemos também a situação e o posicionamento de V.Exa.

Na área social, queremos registrar e parabenizar pela ampliação dos recursos destinados ao SUS, 1
bilhão para o SUS e 1 bilhão para o Programa Bolsa
Família; reservar 2 bilhões para os atendimentos de demandas judiciais necessários a pagamento de
aposentados e pensionistas; 853 milhões já destinados para o reajuste do salário mínimo; 20 milhões para a
integralização do Fundo Especial de Calamidade Pública e o atendimento de diversas emendas da Comissão na
área de educação, meio ambiente, direitos humanos, igualdade racial e de gênero.

Quero registrar, agora, na qualidade de Relator-Setorial, que V.Exa. teve uma coragem que este
Relator não teve: cortar na educação, cortar na ciência e tecnologia...

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Foi o corte do Executivo. Nós não cortamos. Ao
contrário.

Só um esclarecimento: o Congresso Nacional, por meio de emendas de Parlamentares da Câmara dos
Deputados e do Senado — se o corte foi nominal, vamos dizer, de 500 milhões feito pelo Executivo... — deu
uma contribuição, por meio das emendas de bancada e de Comissão, que superou. Ou seja, houve uma
compensação maior do que o corte.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - É verdade.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - O Parlamento deu uma compensação maior. Só que,

é óbvio, não são para as mesmas ações. Mas no cômputo geral do Ministério, o Parlamento deu uma
contribuição mais significativa do que o corte.

O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Isso é verdade. Em nosso relatório setorial nós já
informávamos isso. Mas a pedido dos Ministros, no relatório setorial, procuramos preservar o máximo possível
algumas ações, ou melhor, várias ações em curso nos quatro Ministérios que este Deputado fez a Relatoria
setorial, exatamente porque havia uma dificuldade de recomposição das emendas parlamentares nos mesmos
programas. V.Exa. fez essa opção.

Acredito que, no cômputo geral, fazendo esses registros, é possível e fundamental que aprovemos o
Orçamento, e digo que foi um prazer trabalhar para V.Exa.

Fiz um destaque, a pedido do meu colega de partido, e seu colega do Senado Federal, Senador Inácio
Arruda, para a recomposição das receitas do IPHAN, já que houve um corte e não há emenda de recomposição.

Termino, Sr. Presidente. Não poderia deixar de registrar esses pontos e, mais uma vez, parabenizo
V.Exa. pela condução dos trabalhos e nossos colegas que nos ajudaram a chegar até aqui.

Espero que possamos concluir, a bem do Brasil, a votação do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O último inscrito foi o Deputado Edmilson Valentim.
Acho que nós, na verdade, cumprimos o acordo: reabrimos a reunião, era previsto o encerramento para

as 14 horas. São 13 horas e 42 minutos.
Quero, então, agora, suspender a reunião para que a Relatora possa, junto com sua assessoria,

atender ou dar atenção aos pleitos aqui levantados.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

118

Suspendo a reunião, ao mesmo tempo em que convoco a reabertura desta reunião para as 17 horas,
conforme entendimento mantido com as Lideranças representadas nesta Comissão.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a décima reunião extraordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos.
Apreciação do relatório final apresentado ao Projeto de Lei nº 59, de 2010, que encaminha ao

Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, o texto do projeto de lei que estima receita e
fixa despesa da União para o exercício financeiro de 2011, Projeto de Lei Orçamentária para 2011. Relatora
Senadora Serys Slhessarenko. Foram apresentadas 2.040 emendas. O voto é favorável, nos termos do
substitutivo apresentado.

Hoje, 21 de dezembro, a discussão foi reiniciada e suspensa, assim como o prazo para a apresentação
de destaques, conforme acordo firmado em reunião do colegiado de representantes das Lideranças partidárias
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Gilmar

Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, para que tenhamos tranquilidade para

continuar discutindo o Orçamento e para cumprir o entendimento que fizemos, solicitamos a V.Exa. que
encaminhe hoje, diretamente para o plenário do Congresso, a matéria pertinente ao PLN 86, que diz respeito à
modificação na LDO com relação ao superavit do sistema ELETROBRAS. Vamos continuar o debate, inclusive
acolhendo, mesmo que no nosso entendimento não seja a melhor forma, a sugestão e as contribuições da
Oposição, amanhã, na sessão do Congresso, marcada para as 12 horas.

Portanto, para facilitar a conclusão da votação de todos os destaques ainda hoje, para que amanhã, na
sessão, às 12 horas, tenhamos condições de trabalhar, solicitamos a V.Exa. que retire da pauta e remeta ao
Congresso diretamente o PLN 86, para que tenhamos condições de fazer o debate no dia de amanhã.

Esse o nosso pedido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acolho a sugestão de V.Exa. Logo daremos o

encaminhamos.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma consideração sobre o

que propõe o Líder Gilmar Machado e pedir atenção ao conjunto dos Srs. Líderes sobre essa questão. Parece-
me que uma das coisas que mais conseguimos evoluir foi a compreensão da importância desse PLN. O Governo
nos sensibilizou com isso. Em nome do PPS, bancada que coordeno aqui, e interpretando também muito do que
passou pelas nossas conversas no seio da Oposição, com o DEM e o PSDB, nós nos engajamos, Líder Gilmar
Machado, em torno das propostas de emendas que tinham sido verbalizadas pelo Deputado Rogério Marinho.
Construímos uma anuência em torno dessa questão.

Receio que se não fizermos isso no âmbito desta Comissão, se a matéria já com essas emendas ir
mais arredondada para a sessão do Congresso, se na sessão do Congresso formos proceder, então, ao
entendimento e votação dessas emendas, vamos complicar mais a situação.

Em termos de sugestão concreta de encaminhamento, proponho fixarmos um prazo para encerrar a
discussão do Orçamento. Acho que regimentalmente — se não estiver correto, que o Presidente ou nossa
assessoria me socorra — poderíamos, Deputado Gilmar, encerrada a discussão, antes de passar ao processo
de deliberação do relatório do Orçamento, tratar a questão do PLN. Se nós — repito, minha preocupação —
levarmos esse PLN sem o aprimoramento que havíamos combinado aqui na sessão do Congresso, acho que,
em vez de simplificarmos e encurtarmos distâncias, poderemos tornar a situação mais imprevisível e mais
complicada. Essa é minha preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai dar uma sugestão a V.Exa., às
Lideranças de oposição, ao Relator da LDO...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Já fizemos até o acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só um minuto, Deputado.
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Deputado Arnaldo Jardim, há tempo suficiente, até amanhã, para que o Relator sente com os
coordenadores das bancadas e produzam o texto que será levado amanhã ao plenário de comum acordo?
V.Exa. concorda com isso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - O.k.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Até porque, Sr. Presidente, já conversamos com a Liderança

do PSDB e há acordo em estender a restrição do turismo para a cultura. Do ponto de vista do Governo, também
não há problema. Temos, sim, que formalizar o acordo que vai direto para o plenário.

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Com esses esclarecimentos feitos pelo Deputado José
Guimarães, que é o novo Relator designado, e com a palavra do Deputado Gilmar, acho que isso compreende.
E o relatório a ser apresentado na sessão do Congresso já incorporaria aquilo que nós construiríamos aqui. É
isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Exatamente.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. quer a palavra?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Em relação à proposta do Deputado Gilmar, inclusive com a

participação do Deputado Arnaldo Jardim, nós não temos nenhuma dificuldade, porque a nossa preocupação foi
atendida pelo ilustre Relator.

São duas as preocupações. A primeira é a extensão para a cultura da restrição do repasse de recursos
para entidades privadas, a exemplo do que já havia ocorrido relativamente ao turismo. A segunda é no sentido
de que as medidas provisórias de crédito tenham primeiro que ser convalidadas por esta Casa, por intermédio
da Comissão Mista de Orçamento.

Agora, Sr. Presidente, eu chamaria a atenção da Relatora. Nós recebemos na nossa Comissão o
relatório final, o adendo relativo ao texto. É um assunto pertinente à votação e à discussão que estamos
realizando aqui. Em relação ao que fizemos, nós temos alguns destaques que depois vamos discutir. Claro, não
vou entrar no mérito agora, não se preocupe. Ainda não recebemos o que diz respeito aos valores. Então,
espero que, durante o processo de discussão, tenhamos a oportunidade de nos debruçar sobre os valores,
porque, no que tange à questão do FUNDEB, gostaríamos de voltar a discutir, desde que tenhamos, da parte de
V.Exa., esse texto em mãos. Não vou entrar no mérito da discussão dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Colbert Martins, no que se refere à
discussão do texto, mesmo que seja já da Errata I, ela ainda vai apresentar um novo adendo. Depois que ela
apresentar, nós continuamos a discussão.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu aguardo, Sr. Presidente. Seria sobre este tema, mas eu
aguardarei, para que a Relatora possa fazer a leitura de imediato.

Eu me inscrevo para, logo em seguida, voltar ao tema da LDO, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Relatora-Geral está com a palavra, para

apresentação da Errata II e dos Adendos 1 e 2.
Antes informo que o prazo de destaques está reiniciado e será finalizado ao término da discussão,

conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento.
(Pausa prolongada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nós estamos com uma dificuldade. Vou até prestar

um esclarecimento sobre o que vamos ter de analisar. Temos, além do relatório, naturalmente, a Errata I. V.Exa.
já tem isso. Essa Errata I vai continuar. Havia a correção dessa errata, que é a Errata I — Alterada, a qual some
com a presença do Adendo 2, que já está aí.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O adendo incorpora as duas?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Já está aí. Vou repetir, Deputado Virgílio Guimarães.

A Errata I — Alterada...
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Está mantida? Está intacta?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Errata I está intacta. A Errata I — Alterada é

substituída pelo Adendo 2, que já está aí, já foi distribuído. Nós estamos aguardando exatamente a Errata II e o
Adendo 1, que é o adendo de valor que solicita o Deputado Rogério Marinho.
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A Presidência também está aguardando. Está bom?
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Perfeito.
(Pausa prolongada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, em

relação ao Adendo 2, que substitui a redação do substitutivo publicado na Errata I — Alterada, alguns itens
sofreram modificações. Eu gostaria de fazer a leitura, para que fiquem bem claros:

“XXVII - para a recomposição das dotações integrantes desta Lei até
o limite dos valores que constaram do respectivo projeto, mediante a
anulação de dotações orçamentárias consignadas na reserva de
contingência para riscos orçamentários;

“XXVIII - para a recomposição das programações contempladas no
Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, classificadas com
identificador RP 3, constantes do projeto de lei, mediante dotações
classificadas com RP 2 e Reserva de Contingência, até o limite de
R$3.368.336.913,00;

XXIX - com a reestruturação de carreiras dos servidores do Poder
Judiciário e do Ministério Público da União, relativas aos Projetos de Lei nºs
6.613, de 2009, e 6.697, de 2009;

XXX - de transferência de recursos a Estados, Distrito Federal e
Municípios, decorrentes do repatriamento de valores provenientes” — se não
me engano, esta mudança foi uma solicitação do Deputado Rogério Marinho
— “de Estados estrangeiros, relativos à apuração de crimes contra o
patrimônio público, com recursos provenientes do superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial da União do exercício de 2010.”

Sr. Presidente, foram esses os principais itens alterados no texto.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para fazer um breve

registro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Agradeço muito a atenção de V.Exa. e a da eminente Relatora,

nossa Senadora. Cumprimento-a pelo acolhimento de uma proposta que oferecemos a esta Comissão, que
consiste na real possibilidade, juridicamente factível, de que se proceda à transferência ao Erário do Rio de
Janeiro de recursos que foram suprimidos por conta de crimes contra o patrimônio público. Trata-se do
“escândalo do propinoduto”.

O Governo brasileiro já identificou que esses recursos estão na Suíça. Está prestes a conseguir a
transferência para o Tesouro Nacional. Sendo certo que esses recursos são provenientes de supressão de
verbas do Estado do Rio de Janeiro, é justo que se crie a modalidade no Orçamento para que o percurso
administrativo possa ser utilizado, a fim de se ressarcir ao povo do Rio de Janeiro cerca de 30 milhões de
dólares que foram extraídos de forma criminosa do Erário do Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sra. Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria que o

Deputado José Guimarães, Relator da LDO, pudesse receber a sugestão que fiz ao Senador Tião Viana.
Peço a V.Exa., Deputado, que também aceite a proposta de colocar uma espécie de identificador

dessas emendas — se tivermos essa fórmula —, para que possamos, pela LDO, acompanhar toda a tramitação
dos recursos que são autorizados pela nossa Comissão e pelo Congresso Nacional.

Sr. Presidente, eu gostaria de pedir uma informação à Relatora.
Senadora Serys, existe algum dispositivo que permite que se faça a anulação de emendas de bancada,

que seria por nós autorizada nessa sua proposta, nesse relatório? (Pausa.)
É uma dúvida minha. Parece que há algo escrito no sentido de que estamos autorizando que se possa

cortar até 50% de emenda de bancada. Eu quero ter certeza do local onde isso está, se está.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, posso tentar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado Gilmar Machado.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É um esclarecimento. No art. 4º, ela diz exatamente o
contrário. Ela está exatamente inviabilizando que isso possa acontecer. Antes, isso poderia acontecer. Agora, a
Relatora não está permitindo mais que isso possa ser feito, tanto no caso de emenda individual quanto no de
emenda de bancada e de Comissão. Outrora era possível que isso fosse feito. Está no Adendo 2...

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Deputado Gilmar, eu gostaria de ler com V.Exa.:
“(...) vedado o cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos
em decorrência da aprovação de emendas parlamentares individuais e de
50% (cinquenta por cento) das coletivas para o atendimento de despesas:
(...)”

Quer dizer, acima de 50%, pode.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, não. V.Exa. está lendo qual texto? V.Exa. está lendo o

art. 4º?
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Art. 4º. Estou lendo a parte que está em negrito. Pode ter a

partir de 50%.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas no meu...
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Então, nós estamos permitindo... No caso das individuais,

não pode, mas, no caso das coletivas, sim, até 50%.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - É como já estava na lei, anteriormente, Deputado.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu sei. V.Exa. tem razão. Eu estou preocupado em manter

isso desta vez.
Eu vou votar contra isso, Sr. Presidente. Se não houver destaque, vou fazer, porque acho que não

podemos autorizar cortes prévios de emendas coletivas de qualquer nível. No caso de emenda individual, já
seria um absurdo — nem discuto isso —, mas...

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Emenda individual não está.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Não está, claro. Não podia estar. Mas emenda de

Comissão... Não se fala em emenda de Comissão. Emenda de Comissão é emenda de governo. Ninguém fala.
Mas cortar emenda de Estado, permitir... Eu me rebelo contra isso. Vou votar contra. Vou ver a condição de
fazer um destaque. Vou pedir que a Comissão não permita que se escreva como está aqui.

(Pausa prolongada.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou suspender a reunião, pelo menos por 15

minutos. Deve ter dado algum problema, porque não chegou o adendo. Está havendo algum problema, e não há
razão para ficarmos aguardando dessa forma o adendo, que será distribuído aos Parlamentares, para que
possam acompanhar as modificações e os atendimentos que a Senadora fez.

A reunião está suspensa por 15 minutos.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está reaberta a 10ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko, para que possa apresentar a Errata II e o Adendo 1.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Anexo II, Errata II

ao relatório final apresentado, volume 2. E temos aqui o Adendo 1, que é o adendo de valores, já distribuído aos
Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório final, a Errata I e o Adendo 1 estão em
discussão. Ou melhor, a Errata II, os Adendos 1 e 2 estão em discussão.

O Deputado Arnaldo Jardim havia solicitado a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Desejo falar em seguida, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Também desejo fazer uso da palavra, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, nós estamos retomando a discussão. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estamos retomando a discussão.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, este é um momento nobre do Parlamento, e

não seria adequado que não pontuássemos algumas questões que nos preocupam, que foram fruto de debates
que travamos ao longo de todo o processo, o qual sabemos que não foi pacífico. Inclusive, todos os
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procedimentos que acabamos tendo de enfrentar nesta Comissão, como alteração de Relatores, tudo isso deu
uma peculiaridade muito específica à dinâmica deste ano. E se acresça o fato de que estamos vivendo momento
de transição também do Governo Federal. Então, isso impôs um desafio duplicado à Comissão.

Eu quero, Sr. Presidente, neste momento — de certa forma, há discussão, mas um certo balanço ocorre
—, reiterar o nosso respeito pela condução que V.Exa. buscou dar à Comissão, com a dinâmica que pudemos
ter e com o diálogo que mantivemos incessantemente.

Também quero ressaltar a figura da Senadora Serys, agradecendo-lhe a atenção e o diálogo que
mantivemos e alguns ajustes que ela inclusive teve a sensibilidade de realizar. Isso foi muito importante.

De qualquer forma, Sr. Presidente, nós devemos pontuar — faço isso em nome da minha bancada, do
PPS — algumas questões que ficam como divergências que temos sobre uma concepção do Orçamento, não
sobre a atuação de indivíduos. Primeiro, quero ressaltar aquilo que nós entendemos que foi correto, o bom
trabalho feito pelo Deputado Bruno Araújo como Relator de Receitas. O Deputado Bruno foi muito equilibrado
quanto à primeira estimativa que fizemos. Depois, novos condicionantes permitiram que uma reestimativa fosse
feita na Comissão.

Nesse encaminhamento — é bom recuperarmos isso, do ponto de vista histórico —, houve um
momento em que ocorreu incursão do Governo, que veio no sentido de nos alertar que poderíamos estar sendo
muito otimistas relativamente à previsão da receita. Porém, o Governo fez esse alerta sem fundamentá-lo com
dados objetivos. Afora um questionamento que veio do Governo, que era uma frustração de receita de
arrecadação particularmente da questão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL e do Imposto de
Renda, nós não tínhamos indicativo algum mais consistente que pudesse embasar aquilo.

Então, acho que foi correto termos caminhado, e isso a Relatora entendeu como adequado. A
Comissão avançou para que tivéssemos aí o montante de 653 bilhões, que foi a nossa estimativa.

Aliás, o Legislativo tem tido uma boa história no que diz respeito a ter essa previsão.
Diante disso, eu queria fazer um questionamento à nossa Relatora. Há uma proposta no seu relatório,

Senadora, de redução preventiva de 3 bilhões, para constituir aquilo que seria uma reserva de contingência,
certo? Eu queria saber se V.Exa. considera absolutamente indispensável isso. No nosso entender, poderíamos
passar por essa questão da reserva de contingência de outra forma. O próprio Executivo poderia fazer esse
contingenciamento sem fundamento...

Vou apresentar quatro questões pontuais, Sr. Presidente, que caracterizam a nossa posição política.
A segunda questão diz respeito aos cenários que foram projetados com relação ao orçamento fiscal e

ao da Seguridade Social. Quanto aos números, temos uma concordância no global, mas temos um
questionamento a fazer sobre aquilo que foi o avanço que tivemos na receita e como isso foi apropriado.

A apropriação foi fundamentalmente feita em itens de custeio e não em itens de investimento. Acho que
assim continuamos naquilo que é uma preocupação permanente: a escala do aumento dos gastos de custeio do
Governo tem crescido num percentual muito superior ao do PIB e ao da elevação do próprio Orçamento. Quanto
ao Orçamento, aumentam muito as despesas de custeio, e as despesas de investimento não vão nessa mesma
medida.

Quanto à autorização de recomposição de dotações até o limite dos cortes efetuados no Congresso
sem envio de projeto de lei, ou seja, sem autorização prévia do Congresso Nacional, eu quero saber se, no
entendimento da relatoria, é aplicável a qualquer valor ou se há intenção de fixar o corte. Diante desses cortes
que podem ser apropriados pelo Executivo, quero saber se não poderíamos trabalhar no sentido de fixar o
montante em relação a isso, para podermos pelo menos discriminar e não abrir mão daquilo que seria uma
prerrogativa importante do Parlamento.

Quero saudar a inclusão do dispositivo que reduziu de 20% para 10% a suplementação das ações
discricionárias, por meio de decreto. Isso eu ressalto como algo positivo, que vai permitir ao Legislativo se
ampliar.

Ressalto também a inclusão do dispositivo que veda a utilização de dotações do Orçamento como fonte
de cancelamento em créditos adicionais, preservando as emendas individuais e fazendo coro àquilo que foi uma
preocupação já expressa pelo Deputado Colbert, sobre o limite de 50% das emendas coletivas. Poderíamos ter
um espaço para reconsiderar isso.

Sr. Presidente, não estou fazendo intencionalmente nenhuma demanda de destaques individuais,
embora os tenha minha bancada, mas estou querendo resgatar aquilo que são questões gerais que, no nosso
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entender, caracterizam uma filosofia, um conceito daquilo que deveria ser o principal debate a ser realizado em
torno do orçamento nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua a discussão para...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra para tratar de uma questão

relativa ao encaminhamento dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Nós recebemos os adendos relativos aos números, mas

estão aqui os números das bancadas. Temos especial atenção e cuidado em relação aos números do FUNDEB.
Nos adendos que foram disponibilizados, fala-se apenas dos recursos das bancadas.

Eu perguntaria à Relatora se é possível disponibilizar também os grandes números e se houve alguma
alteração, porque queremos destacar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado
Eduardo Sciarra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, eu
peço a atenção da nobre Relatora, Senadora Serys, com relação a três assuntos.

Em primeiro lugar, Senadora, neste adendo apresentado agora consta, no art. 4º, a modificação no
seguinte sentido: “vedado o cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da
aprovação de emendas parlamentares individuais e de 50% das coletivas para o atendimento de despesas”.

Nós apresentamos um destaque em que, no texto — isso a emenda já dizia —, são retirados estes
50%, quer dizer, referindo-se exatamente ao atendimento das  emendas individuais e das emendas de bancadas
estaduais. Então, em relação à questão dos 50%, estamos apresentando um destaque pedindo que fique
exatamente como estava. Se não me engano, o Deputado Colbert Martins falou há pouco a respeito destes 50%
das emendas de bancada. Nós temos um destaque nesse sentido.

Eu tive oportunidade de conversar com o Presidente, com a Senadora Relatora e com a assessoria, e
queria apresentar um pedido aqui, porque não daria mais tempo de fazer uma errata novamente e submetê-la à
apreciação.

A bancada do Paraná, Senadora, apresentou uma emenda que está neste Orçamento e agora há
pouco o DNIT nos informou que precisaríamos fazer uma errata para que os recursos sejam aplicados no
próximo ano. Já conversamos com a assessoria da Casa, com a sua assessoria.

Eu formalizo aqui, então, o pedido à nobre Relatora no sentido de que na Emenda nº 0011, do Paraná,
nós mudemos a funcional, o título de “Construção de Trecho Rodoviário” para “Adequação de Trecho
Rodoviário”. Então eu faço aqui o pedido, o pleito, para que a nobre Relatora considere esta errata que é a
mudança da palavra “construção” para “adequação”. A assessoria já está a par desse assunto.

Por fim, nobre Senadora, quero dizer que tenho também um destaque da Emenda nº 007, do Paraná,
uma ação na área do Ministério do Turismo para Cascavel. Eu fiz o pleito para a Senadora e gostaria de
reafirmar essa solicitação.

Agradeço a atenção que me foi dada.
Queria cumprimentar a Senadora Serys, Relatora, pelo seu trabalho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, farei uma observação e, depois, duas

solicitações em nome da bancada do Ceará.
A observação, Sr. Presidente, é que nós deveríamos, a bem da verdade, homenagear V.Exa. como

Presidente desta Comissão, ainda que não tenhamos construído todos os acordos possíveis. Nós deveríamos,
até para homenagear a forma correta como V.Exa. conduziu esta Comissão, pelo menos aprovar — e com o
aval da Oposição, porque já negociamos várias questões com a Oposição, principalmente no que diz respeito à
LDO, da qual sou o Relator Substituto do Relator Tião Viana, que hoje renunciou ao mandato de Senador para
assumir o Governo do Acre — o Orçamento de 2011 e remetê-lo amanhã para o Congresso. Se lá ele será ou
não votado, é outro problema.

Mas eu queria ponderar aos meus colegas de bancada e a todos desta Comissão no sentido de que
fizéssemos essa homenagem a V.Exa. por tudo o que construímos.
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Esta Comissão poderia ter tido crises e mais crises. Houve substituição doe Relator duas vezes. A
nossa querida Senadora Serys assumiu na última hora e está fazendo um grande trabalho, de forma ponderada.
As bancadas fizeram os acordos possíveis, fruto do trabalho de V.Exa.

Eu penso que, em nome desta boa convivência e sobretudo do diálogo que houve entre a Presidência e
a Relatora, nós deveríamos votar aqui, mesmo com todas as pendências ainda existentes, para a LOA ser
votada no plenário do Congresso.

Eu queria fazer essa observação.
Em segundo lugar, Relatora, em nome da bancada do Ceará, registro que, das 16 emendas a que nós

temos direito, estamos sugerindo, mantendo o mesmo valor tributado à bancada do Ceará — já conversei com a
assessoria, por isso estou levando isso ao Plenário —, uma adequação para uma outra emenda, dentro da
mesma regra estabelecida por esta relatoria. Isso em nada altera o valor estabelecido para a bancada do Ceará.
Está dentro daqueles critérios — sua assessoria já tem conhecimento disso. Portanto, essa é apenas uma
adequação dentro das emendas da bancada do Ceará que não altera nenhum valor. Ou seja, nós alteramos as
Emendas nºs 02, 03, 05, 013 e 017. O que vale é o montante. Ao final, permanece o mesmo valor para o
Hospital Regional de Itapipoca. Não há alteração da quantia estabelecida para a bancada do Ceará, é apenas
uma pequena adaptação. Essa é a primeira solicitação que faço à Relatora.

A segunda solicitação, Senadora, que já foi entregue à assessoria, diz respeito ao fato de que, numa
emenda de bancada destinada à cidade de Fortaleza, nossa querida Capital do Estado, administrada pela
Prefeita Luizianne Lins, assim como fez o nobre Deputado do Paraná, nós alteramos apenas uma questão
relacionada ao subtítulo da emenda. Onde consta “Requalificação da Praia de Iracema”, leia-se “Requalificação
da Beira Mar”. Também não há alteração de valor. São as duas grandes avenidas juntas. A primeira parte da
Praia de Iracema já foi feita, trata-se apenas da segunda etapa da Avenida Beira Mar. Muitos de V.Exas. devem
conhecer bem Fortaleza e sabem da bela orla que aquela cidade oferece aos turistas que a visitam.

Essas são as duas questões levantadas a V.Exa., Sra. Relatora.
Informo ao Deputado Arnaldo que já negociamos com o Governo a ponderação de S.Exa. no que diz

respeito à LDO. Levaremos a matéria para o plenário já tendo sido atendida essa questão levantada também
pela Oposição para facilitar, se depender de nós, a votação no plenário amanhã.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, pela ordem.
Faço apenas um apelo a todos os companheiros da Comissão no sentido de diminuir o tempo dos

discursos; do contrário, vamos ficar aqui até o amanhecer do dia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Peço a atenção do Plenário. Eu quero chamar a

atenção para duas correções. Em relação à questão levantada pelo Deputado José Guimarães, na condição de
coordenador da bancada do Ceará, a Relatora só tem condição de aceitar a mudança com a aquiescência do
Plenário. No mesmo sentido, a questão levantada pelo Deputado Eduardo Sciarra, do Paraná.

Por que estou apresentando essas duas questões? Porque, na verdade, são emendas que não alteram
os valores. Nós temos que tratar disso com a maior transparência para que, amanhã ou depois, não se diga à
Presidência ou à Relatoria que houve modificação. Trata-se apenas, na minha avaliação, de modificações no
enunciado de emendas, uma do Paraná e duas do Ceará.

Para resolver a questão destas 3 emendas, peço que o Plenário faça a discussão e decida se vamos
aprová-las ou não.

Eu pediria que ouçamos novamente, agora com atenção, as justificativas do Deputado Eduardo Sciarra,
do Paraná, e do Deputado José Guimarães para que o Plenário se sinta suficientemente esclarecido sobre o que
S.Exas. estão pedindo em termos de alteração dessas emendas.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, tem a palavra o Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu acho que a posição de V.Exa. é pertinente. Eu só faria um

adendo. Eu não sei se os Deputados proponentes são os coordenadores de suas bancadas estaduais. Além da
apreciação do Plenário, é importante, é prudente que esta Comissão receba um pedido oficial, por escrito, do
coordenador de cada bancada de cada Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Milton Monti, tanto o Deputado José
Guimarães quanto o Deputado Eduardo Sciarra são coordenadores das suas respectivas bancadas.

Deputado José Guimarães, gostaria que V.Exa., da forma mais objetiva que pudesse, apresentasse a
alteração que a bancada do Ceará pretende nessas duas emendas, para que possamos votar.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

125

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - A primeira alteração, mantendo o mesmo valor, redistribui
pequenos percentuais para dar continuidade à construção do Hospital Regional de Itapipoca. Não altera em
valor nenhum a quantidade de recursos destinada ao Ceará. Retira dentro das próprias emendas; diminui numa
e acrescenta na outra. Quanto à primeira, é só isso. Está claro?

Na segunda, em vez de “Praia de Iracema”, colocar “Beira Mar”, também mantendo o mesmo valor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão as duas propostas. Só vou fazer a

alteração com a permissão do Plenário; do contrário, não farei.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, tem a palavra o Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, esta emenda do

Hospital Regional de Itapipoca é primordial para que possamos terminar todas as obras possíveis. Esse recurso
é necessário, porque aquela região é carente em termos de saúde. Na realidade, precisamos dar àquela região
a condição de ter saúde com qualidade.

Na emenda que se refere à mudança de “Praia de Iracema” para “Beira Mar”, informo que a Praia de
Iracema já foi contemplada anteriormente, tendo toda sua área urbanizada. O título dessa emenda está errado.
Precisamos mudar o título para “Beira Mar”, para atingir toda a orla marítima.

Era só isso que solicitaria à nobre Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Eduardo Sciarra, por favor, esclareça ao

Plenário a alteração que pretende a bancada do Paraná.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Pois não. Trata-se de uma emenda de redação do

Ministério dos Transportes, do DNIT. A emenda previa “Construção do trecho sul da Linha Verde em Curitiba”. O
DNIT nos orientou que, em vez de “construção”, constasse o termo “adequação”, porque é na realidade uma
adequação. Constroi-se um trecho e o outro é adaptado. A sugestão do DNIT é que seja uma adequação. Não
mexe em valor, não mexe em nada. É só uma errata com relação ao título da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há mais alguém para discutir? (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu não poderia deixar de encerrar esta

Legislatura sem homenageá-lo. Quero parabenizar V.Exa. pela paciência, perseverança e compreensão que nos
levam a aprovar este Orçamento num ano atípico, muito difícil.

Aproveito também para parabenizar a Senadora Serys Slhessarenko por, neste curto espaço, ter obtido
um avanço muito grande, fazendo com que chegássemos a este ponto.

Sr. Presidente, quero insistir num ponto. Já fiz essa observação e quero fazê-la novamente. Na Emenda
nº 7111003...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Pedro Fernandes, já lhe dou a palavra. Na
verdade, estou...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - É só para fazer essa correção, para ficar consignado: onde
existe “Bairro São Cristóvão”, leia-se “Bairro São Francisco”. É só essa correção, do contrário vamos ter
problema na liberação desses recursos. Eu tenho certeza de que a Dilma Rousseff vai liberar esses recursos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero vencer exatamente isso. Vejam V.Exas. que,
na verdade, são pequenas modificações. Essa, por exemplo, só muda o nome “São Cristóvão” para “São
Francisco”. Mas preciso da aquiescência do Plenário. Eu apresento ao Plenário as modificações...

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, fiz essa alteração no relatório setorial.
Cumpri todas as burocracias, mas continua saindo. É por isso que quero fazer essa observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estão em discussão as três emendas, as três
modificações.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS  - Sr. Presidente, pelo PMDB nós aprovamos as três
alterações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão.
Em votação a alteração proposta pelo coordenador da bancada do Paraná, Eduardo Sciarra.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com essa alteração permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

126

Os Srs. Senadores que aprovam a modificação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação as duas alterações propostas pelo coordenador da bancada do Ceará, José Guimarães, já

anteriormente explicadas.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Aproveito para também colocar em votação a modificação proposta pelo Deputado Pedro Fernandes,

mesmo já tendo sido feita essa modificação no relatório setorial.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência faz isso para que amanhã ou depois não haja nenhum questionamento no sentido de que

houve alteração da Presidência ou da relatoria sem aquiescência do Plenário.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não. Tem a palavra o Deputado Virgílio

Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Há uma correção de mera redação, não sei se é o caso

de votar ou de a Relatora acolher.
Há um entroncamento, e no DNIT se faz uma referência a uma MG que não existe no plano viário de

Minas Gerais. A explicação é que ela trocou de nome. É só isso. A MG-502 não existe. A nomenclatura que nós
usamos é a que está no DNIT. A que existe lá em Minas tem outro nome, mas o trecho é o mesmo, a estrada é a
mesma e o entroncamento é o mesmo. É mera redação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Virgílio Guimarães, a Senadora já tem a
adequação de redação.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Deputado Virgílio, leio a errata.
“A emenda da bancada do Estado de Minas Gerais 71140020 terá a

seguinte redação:
Onde se lê
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-356 — Trecho Entr.

MG-502 (Ouro Preto) — Entr. MG-129/262 (Mariana), no Estado de Minas
Gerais

Leia-se
Adequação de Trecho Rodoviário na BR-356 — Trecho Entr. MG-

030 — Entr. MG-129/262 (Mariana), no Estado de Minas Gerais.
Brasília, 21 de dezembro de 2010
Senadora Serys Slhessarenko
Relatora”

Está assinada.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Atualização de nomenclatura.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Outra alteração — Volume I, página 88, anexo VII:

“Onde se lê
Ligações intradomiciliares de esgotos sanitários e módulos

sanitários domiciliares na Bacia do Rio São Francisco
Leia-se
Ligações intradomiciliares de esgotos sanitários e módulos

sanitários domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba.”
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O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, estou entendendo que está acatada a solicitação
do Deputado Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está acatada a modificação. Foi acatada pela
Relatora, Deputado.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS  - O Piauí está sempre presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs.

Senadores, Sras. Senadoras, inicialmente nós queremos manifestar à Relatora a nossa satisfação com o
acolhimento de alguns destaques, todos eles no sentido de preservar as prerrogativas deste Legislativo.

Queremos também registrar o fato de que várias bancadas aqui foram atendidas por S.Exa., dentro das
condições que teve a Relatoria.

Mas eu não poderia deixar de dizer a V.Exa. e aos Parlamentares aqui presentes da nossa
irresignabilidade com relação à questão do FUNDEB. Inclusive, quero lembrar ao Governo, aqui representado
pelo Líder Gilmar Machado, que a lei que se refere especificamente à questão da definição do quantum do
FUNDEB trata da programação financeira do Tesouro. E no § 3º do art. 6º diz especificamente que “o
não-cumprimento do disposto no caput deste artigo” —  que se refere à complementação de 10% — “importará
em crime de responsabilidade da autoridade competente”.

Eu não sei se seria o Ministro da Educação, Fernando Haddad, ou a Presidente eleita, Dilma Rousseff.
Sra. Relatora, é um discurso recorrente nesta Casa, aliás, há um consenso retórico no sentido de todos

serem a favor da educação. Porém, no que tange à educação básica, em que há mais de 50 milhões de
brasileiros e brasileiras matriculados em todo o País, e principalmente ao equilíbrio do pacto federativo, porque
os 10 Estados com maior fragilidade econômica precisam dessa complementação, o Governo tem-se esquecido
sistematicamente.

Então, quero pedir a compreensão de V.Exa., já que não é possível destacar. É uma ação da Relatora,
evidentemente conversando com o Governo. Lembro apenas que V.Exa. faz um contingenciamento, uma
reserva de 3 bilhões e 400 milhões de reais, e certamente o Governo, assim que abrir o Orçamento, fará um
contingenciamento.

Rogo a V.Exa., que é, inclusive, professora, educadora, dentro da sua sensibilidade, que veja a
possibilidade de fazer a reposição destes 1.4 bilhão de reais que estão sendo subtraídos ilegalmente, contra a
Constituição e a legislação, dos 10 Estados da Federação mais fragilizados economicamente.

Esse é o primeiro destaque que apresento.
Em seguida, faço um apelo ao Presidente da Comissão. Fiz um requerimento, que já fiz chegar à Dra.

Myrna, sua secretária, de retirada dos Destaques nºs 303 e 304, de nossa autoria, até em homenagem ao
Judiciário. Esta Casa não teve a condição de apreciar o projeto de lei e V.Exa. propõe que seja feito por decreto.
Apesar de acharmos que essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional, entendemos que o Congresso não
cumpriu o seu papel e que não podemos penalizar toda uma classe de servidores. Por isso, pedimos a retirada
dos destaques e aceitamos que, nesse caso específico, as nossas prerrogativas sejam esquecidas.

Temos algumas observações a fazer — pediria a paciência da Relatora, do Presidente e dos nossos
pares.

Sr. Presidente, tivemos o cuidado de dizer no gabinete de V.Exa., na frente de toda a base do Governo
e de representantes do Governo lá presentes, que a nossa preocupação era com o mérito do relatório feito pela
ilustre Senadora Serys. Nós não estávamos discutindo, em nenhum momento, filigranas ou qualquer questão de
menor envergadura.

Então, destacamos, Sra. Relatora, no art. 4º, a questão dos subtítulos dos limites de cada valor — item
I,  alínea “a”. No relatório original, V.Exa. consignava 10%. Nesse novo relatório, V.Exa. subiu para 15%. Eu não
sei o que foi que houve, mas aumentou 5%. Nós estamos fazendo aqui um destaque para voltar, inclusive, ao
que V.Exa. já havia apresentado no relatório original, ou seja, 10% de suplementação por cada subtítulo ou por
anulação parcial de dotação. Acima destes 10%...

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só um minutinho, Deputado.
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Peço silêncio, por favor. O Deputado Rogério Marinho está fazendo uma sustentação importante, é
exatamente a parte que a Oposição está questionando. Eu pediria que pudéssemos ouvi-lo. Deputado Virgílio
Guimarães, por favor.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço, Sr. Presidente.
Então, o nosso primeiro destaque é no sentido de retornar, no item I, alínea “a”, aos limites

estabelecidos inclusive no relatório original de V.Exa., ou seja, 10%. Acima desse valor, o Governo certamente
não terá nenhuma dificuldade de submeter as suas necessidades a este Congresso, como é de praxe.

Ainda no art. 4º, o inciso XIII, relativo... Em relação a isso eu pediria a atenção de V.Exa., porque isso,
inclusive, hoje foi destacado em uma matéria do jornal O Globo. O Governo pretende, por meio do inciso XIII,
pressionar o Orçamento com obras que sequer foram — eu friso bem — empenhadas no exercício financeiro.

Hoje, Sra. Relatora, de acordo com o nosso Orçamento e a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias,
quando uma obra não é empenhada ou por questão de licitação, ou por questão de licenças ambientais, ou até
por uma questão de dificuldade gerencial do Governo, faz-se um empenho estimado, e esse empenho é
colocado dentro dos restos a pagar, o que evidentemente comprime a área financeira do ano subsequente.

O Governo agora inova e pretende também pressionar o Orçamento. Veja a gravidade do que o
Governo propõe aqui: nas horas de grande vulto utilizar o excesso de arrecadação de receitas próprias,
anulação de dotações de até 30% para obras que sequer foram empenhadas no exercício anterior.

Então, o Governo inova quando quer ao mesmo tempo pressionar a área financeira e o Orçamento,
votado soberanamente pelo Congresso Nacional.

Com isso, Sra. Relatora, o Governo certamente vai ter que anular dotações orçamentárias aprovadas
por esta Casa para fazer frente a essa situação.

Nós fizemos um destaque supressivo. Achamos até que em uma negociação com V.Exa. podemos
preservar a alínea “c”, que trata de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, no exercício de 2010.
Mas não comprimir, além do que já existia no financeiro, também o orçamentário.

O inciso XVII — é pouco, Sr. Presidente, não se preocupe — trata das programações contempladas no
PAC. Essa é uma situação recorrente. No ano passado, inclusive, o Orçamento quase não foi aprovado por
causa dessa situação. O Governo pretende, de forma livre, remanejar 30% do PAC, que é a principal rubrica de
investimento do Orçamento Geral da União, orçado este ano em torno de 40 bilhões de reais. Então, ele quer
pegar 12 bilhões de reais e, livremente, remanejar entre as dotações orçamentárias.

Isso significa, Sra. Relatora, Srs. Parlamentares, que o Congresso não vai ser necessário. O Governo
não precisa da Comissão de Orçamento, não precisa do Congresso para poder fazer as suas modificações
orçamentárias.

A nossa proposta é a supressão desse artigo e a manutenção do acordo feito em julho nesta Casa,
permitindo-se um remanejamento de 30% por ação, aliás, com o envio a esta Casa, a cada trimestre, do que
ocorreu, o que o Governo nunca cumpriu — vamos terminar o segundo trimestre e o Governo não teve o
cuidado de enviar a esta Comissão os remanejamentos feitos. Mas da maneira como está, infelizmente, nós não
temos condição de aprovar o Orçamento com este remanejamento livre de 30% do PAC sem que o Congresso
Nacional seja consultado.

Os incisos XXVII e XXVIII, ainda do art. 4º, Sra. Relatora, também atentam contra as atribuições desta
Casa. O Governo pretende, com esses incisos, que a recomposição das dotações dessa lei, inclusive aquelas
que V.Exa. fez dos 3 bilhões, 368 milhões de reais, seja feita livremente, por decreto, pelo Executivo, sem que,
de acordo com a legislação em vigor, seja colocado em tela o escrutínio desta Casa.

Qual é a missão do Legislativo senão fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e os motivos
para a alteração do Orçamento aprovado nesta Casa?

Então, propomos a supressão desses dois artigos.
Quanto ao § 1º, talvez a assessoria de V.Exa. tenha se excedido um pouco. Ele propõe que os limites

referidos no inciso I e respectiva alínea “a”, aqueles que V.Exa. propõe aumentar de 10% para 15%, possam ser
ampliados em até 30%. Ora, se não estamos satisfeitos com os 15% que V.Exa. propõe... Parece uma
pegadinha, propõe-se que seja ampliado para 30%. Peço a V.Exa. que reveja essa situação.

O § 5º trata de uma questão que, na verdade, complementa... É uma questão de conceito, que não
deveria estar na lei orçamentária, mas na LDO. Trata de convalidar uma situação que já levantamos, do inciso
XIII. Para nós, não há muita dificuldade. Fizemos o destaque, mas não há cavalo de batalha no § 5º. Na
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verdade, é uma questão de conceito, que deveria estar na lei anterior, mas acredito que a assessoria colocou
para convalidar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, V.Exa. tem que concluir. Já são 20
minutos.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Presidente, desculpe-me, mas V.Exa. vai ter que me dar
condição de falar, como oposição.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Está no máximo da tolerância, Presidente.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu estive na Presidência e disse a V.Exa., na presença de

todos os companheiros, que tínhamos problemas conceituais. Estou falando quais são. V.Exa., por favor...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem de fazer um arrazoado, Deputado.

V.Exa. já está falando há 20 minutos.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Tenho até meia-noite, Presidente. Não se preocupe...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mas é que temos...
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Nós é que não temos. Há limite nas coisas.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Ah, sim! Então, tudo bem.
Vou concluir, Sr. Presidente, porque já terminei. Aliás, a intervenção de V.Exa. foi extemporânea.
Agradeço a gentileza. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Peço desculpas ao amigo Rogério Marinho, mas tenho que fazer a Comissão andar.
Deputado Pedro Fernandes. Vou pedir aos companheiros...
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu já estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
Muito obrigado.
Deputada Angela Amin.
A SRA. DEPUTADA ANGELA AMIN - Sr. Presidente, Sra. Relatora, demais membros da Comissão,

gostaria de lembrar reunião realizada na Presidência da Comissão, quando ficou bem claro que todas as
alterações teriam de ter a concordância da coordenação da bancada do Estado, com a maioria dos Deputados
do Estado.

Hoje, pela manhã, fizemos uma apelo à Presidência e à Relatoria sobre três destaques para obras
importantes para o Estado de Santa Catarina, relativos a três rodovias que têm importância para escoamento da
produção e índice de mortalidade por acidente bastante alto, o que nos preocupa como políticos e como
cidadãos.

Esses três destaques que oferecemos, importantes para a economia do Estado e para salvar vidas, não
foram acatados. E nós colocamos muito claramente a origem do aumento do valor da emenda. Mas foi acatado
um destaque que não tem a concordância da bancada, não teve sequer a nossa concordância. Não houve
participação da bancada. Fomos surpreendidos com o aumento de uma emenda que nem sequer foi discutida
pelo fórum catarinense, pela bancada e por esta coordenação. Por isso, gostaria de saber qual o critério utilizado
pela Relatoria e pela Comissão quando do acatamento das alterações de emendas ao Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, tem a palavra o Deputado Luiz
Bittencourt.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, também vou direto ao assunto. Queria fazer
um apelo à nossa Relatora, que parabenizo pelo trabalho, reforçando o pedido para o atendimento de uma
emenda da bancada do Estado de Goiás no sentido de aumentar os recursos destinados ao Hospital das
Clínicas, da Universidade Federal de Goiás.

Eu disse, na minha primeira intervenção, que esse hospital-escola atende mil consultas por dia e faz
mais de 900 cirurgias por mês.

Fizemos um levantamento na última reunião com a reitoria daquela universidade. São mais de 1 milhão
de atendimentos por ano, entre consultas, exames, cirurgias, intervenções, pequenas intervenções e ações nas
comunidades carentes.

O referido hospital tem 300 leitos, está em processo de ampliação e atende toda a Região Centro-
Oeste, assim como os Estados do Maranhão, do Piauí, da Bahia, do Pará, de Rondônia e do Tocantins.
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Além disso, recebe 600 alunos do Curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás; 370 do Curso
de Enfermagem; 360 do Curso de Nutrição. E mais 2.500 estagiários nas mais variadas áreas, Senadora Serys
Slhessarenko.

Então, faço um apelo a V.Exa. para que atenda a solicitação que a nossa bancada faz, porque,
realmente, é um valor insignificante que poderá traduzir-se num resultado extremamente positivo para toda a
população da Região Centro-Oeste.

Vi que V.Exa. atendeu 13 Estados, alguns com montante superior a 50 milhões de reais. Faço esse
apelo para que V.Exa. tenha a sensibilidade de, neste momento, destacar uma parcela dos recursos destinados
a esse remanejamento final para atender essa importante unidade de ensino universitário em nosso País,
principalmente em nossa região, o Centro-Oeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência informa que não há mais
Parlamentares inscritos.

Está encerrada a discussão e, também, o prazo para apresentação de destaques.
A assessoria vai informar à Presidência quantos destaques foram apresentados nesse período.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Estamos tentando um entendimento com o Deputado

Rogério Marinho.
Havíamos acordado, realmente, que, no conteúdo, iríamos tentar fazer um ajuste. E procedem alguns

encaminhamentos que estão sendo feitos.
Peço a V.Exa. pelo menos 5 minutos, para que eu termine o entendimento com o PSDB, o DEM e o

PPS, a fim de que depois possamos caminhar com mais tranquilidade. O acordo permitirá, inclusive, que o
Deputado retire alguns destaques. Eu quero o melhor para os trabalhos. Precisaria de pelo menos 5 minutos
para me entender, no conteúdo, no que diz respeito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu já entendi. V.Exa. vai ter esse tempo. Enquanto
isso, antes de votar o relatório, até porque o entendimento pressupõe a anuência da Relatora, vou colocar
algumas questões em votação. Nesse tempo, V.Exa. discute e entra num consenso.

Foram apresentados 313 destaques.
Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de

2008, ambas do Congresso Nacional, solicito autorização do Plenário para dispensar a manifestação do Comitê
de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas da Relatora-Geral.

A autorização 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 que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Sobre a mesa, a Contestação nº 1/2010-CMO, a parecer de indeferimento, de autoria da bancada de

Alagoas. Trata-se da Emenda nº 71030001, e o autor da contestação é o Deputado Pedro Fernandes.
Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, gostaria de passar a palavra para a defesa

da contestação ao...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, após esta votação, a reunião será suspensa

para podermos conversar com o Deputado Gilmar Machado. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na verdade, a próxima é do relatório. Vou ter de

suspender a reunião até que V.Exas. entrem em acordo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Estou indo para a Liderança, com a anuência de V.Exa.

Depois, V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com certeza, Deputado.
Pois não, Deputado Francisco Tenório.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO - Sr. Presidente, a bancada de Alagoas apresentou a

Emenda nº 71030001, que, por equívoco, foi para o Ministério do Turismo quando na realidade deveria ser para
o Ministério da Integração Nacional. Foi solicitada a correção e houve indeferimento técnico.
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Com base no art. 148 da Resolução nº 1, apresentamos uma contestação, que queríamos justificar
dizendo que essa emenda não tem nenhuma alteração de valor e de objeto. Apenas a aplicação, que deveria ser
pelo Ministério da Integração, foi colocada para o Ministério do Turismo.

Então, como se mantêm o objeto e o valor, não há nenhuma alteração, gostaríamos que a Comissão
aprovasse a contestação, passando a emenda para o Ministério da Integração.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, acabamos de acatar, com a aquiescência
do Plenário, três modificações.

O Plenário é soberano, mas preciso dizer que, especificamente no caso de Alagoas, a emenda muda
de Ministério (sai do Turismo e vai para a Integração Nacional), muda a ação (onde se lê “apoio a projeto de
infraestrutura turística”, leia-se “apoio a projeto de desenvolvimento sustentável local integrado”) e ainda muda o
subtítulo (onde se lê “no Estado de Alagoas”, leia-se “Chã Preta, em Alagoas”).

São modificações que a Presidência tem colocar como diferentes. Num caso, o bairro era São Cristóvão
e mudou para São Francisco. Esta alteração é como se fosse a substituição de uma emenda.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - De quem é essa emenda?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É da bancada de Alagoas.
Então, coloco em discussão a contestação, mas a Presidência realmente teve que inadmitir. Não tinha

como acatar regimentalmente.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO - Presidente, eu faria até um apelo a V.Exa. e aos demais

pares, porque na realidade há um equívoco no processo. A emenda é proposta para a complementação de uma
estrada que liga o Município de Chã Preta ao Município de Correntes, liga o Estado de Alagoas a Pernambuco.
Ela foi proposta no Ministério do Turismo. É lógico que a justificativa é o fluxo turístico da região. Além do fluxo
turístico, temos um grande escoamento de produtos agrícolas de um Estado para outro naquela região. São 12
quilômetros apenas, uma pequena estrada que falta para ligar esses dois Estados. E o Ministério adequado para
isso seria o da Integração Nacional, até porque tem nos seus programas a aplicação desses recursos. Muda-se
apenas a aplicação de Ministério. O valor já foi aprovado, já está definido.

Faço apelo aos membros da Comissão para que atendam a bancada de Alagoas. A proposta está
assinada pelo coordenador da bancada e também pelo número de Deputados que o Regimento exige. Mais uma
vez, faço esse apelo a todos os membros da Comissão.

É o único projeto que tenho defendido nesta Comissão, como membro que sou, na condição de
suplente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, quero colocar regimentalmente.
É uma contestação, e eu a estou indeferindo.
V.Exa. pode recorrer da minha decisão e submetê-la ao Plenário. E quero dizer a V.Exa. que a

Presidência vai acatar o que o Plenário decidir.
Eu não recorro mais. Estou apenas dizendo que regimentalmente, tecnicamente, tenho que indeferir o

seu pedido. Mas V.Exa. ainda tem a possibilidade de recorrer da minha decisão ao Plenário.
Estou indeferindo a contestação da bancada de Alagoas.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO - Presidente, eu compreendo o indeferimento de V.Exa.,

mas, com base no Regimento, V.Exa. permitindo, gostaria de recorrer ao Plenário, para que tome a decisão.
E aproveito para mais uma vez fazer um apelo ao Plenário no sentido de atender a bancada de Alagoas

no tocante à proposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou colocar em votação o recurso da bancada de

Alagoas, que está contestando a decisão desta Presidência.
Os Srs. Parlamentares que concordam com a contestação, com o recurso do Deputado que representa

a bancada de Alagoas, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o recurso na Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam o recurso do ilustre Deputado representante da bancada de Alagoas

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO FRANCISCO TENÓRIO - Presidente, gostaria de agradecer aos dignos pares pela

compreensão e também a V.Exa. pela tramitação da matéria.
Muito obrigado a todos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 1269/10 Data: 07/12/2010

132

Parabenizo a Senadora pela brilhante atuação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai suspender a reunião pelo prazo de

15 minutos, para que o Líder do Governo possa promover o acordo que está sendo feito em relação a conceitos,
ao conteúdo do relatório.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka, antes de V.Exa.
suspender a reunião, quero parabenizá-lo pelo caráter democrático no encaminhamento de uma votação desse
porte.

V.Exa. o faz do alto da Presidência, orienta da melhor forma, não se sente vencido, mas cumpre a sua
obrigação.

Parabéns a V.Exa.
A SRA. DEPUTADA ANGELA AMIN - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputada.
A SRA. DEPUTADA ANGELA AMIN - Gostaria de, em nome de Santa Catarina, da nossa gente, da

nossa bancada de Deputados Federais e Senadores, agradecer à Relatora e aos membros da Comissão a
humildade e o fato de terem acatado nossa proposta.

Tenho certeza de que, com o gesto da Comissão, trabalhadores catarinenses terão a reversão de uma
situação bastante delicada. Por isso, gostaria de agradecer a todos.

Deixo esta Casa este ano e saio gratificada por ter coordenado esse trabalho e ter conseguido esse
resultado.

Em nome do meu Estado, da nossa gente, agradeço à Senadora Serys Slhessarenko e aos técnicos a
sensibilidade.

Saio gratificada por essa vitória de Santa Catarina e da nossa gente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu que agradeço a V.Exa. pela gentileza.
A reunião está suspensa pelo prazo de 15 minutos.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a décima reunião extraordinária

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24/2010.

Queria, antes de suspender a reunião, porque demoramos um tempo considerável, passar a palavra ao
Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado.

Houve um impasse entre o Governo e a Oposição aqui representados. Seria melhor que V.Exa.,
Deputado Gilmar Machado, explicasse exatamente onde reside o impasse. Trata-se de conteúdo, de
posicionamento da Oposição.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, estamos tentando um entendimento com a
Oposição. Os problemas são os mesmos que tivemos quando da votação da LDO, exatamente sobre as
programações do PAC. Nós gostaríamos de fazer remanejamento nas programações do PAC, mas a Oposição
insiste na questão das ações.

Temos então um impasse nessa questão, que parece pequena, mas o PAC é exatamente o principal
programa do Governo. A Relatora assegurou mais de 40 bilhões de investimentos. E aqui estão mais de 20
bilhões para o Minha Casa, Minha Vida 2, e serão quase 2 milhões de moradias.

Não é um debate simples, e a Oposição tem agido corretamente. Em momento algum quero dizer que a
Oposição não poderia questionar esse processo. Buscamos o entendimento.

Gostaria apenas de concluir hoje os nossos trabalhos, Sr. Presidente, pois sei das dificuldades que
teremos amanhã para finalizar os trabalhos na Comissão e, depois, no plenário. Sou obrigado a solicitar a V.Exa.
que façamos um último esforço ainda nesta noite a fim de buscar um acordo em relação a esses pontos e
também no que diz respeito ao item de recomposição. O Governo já reconhece que, em relação ao corte que fez
em programas como o da ciência e tecnologia e o da educação, há necessidade de recomposição em outras
áreas no orçamento do Ministério e não em cima das receitas que estamos utilizando como recursos de
emendas. O Governo reconhece isso, e vamos fazer essa alteração no item 27.

No item 28, houve corte nos recursos do PAC nos relatórios setoriais. E estamos fazendo a
recomposição para que haja essa alteração de RP 3 para RP 2.

É isso que estamos terminando de fazer e o que consideramos fundamental.
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Peço a V.Exa. — logicamente em entendimento com a Oposição — que espere até amanhã, às 9
horas, a fim de chegarmos a um entendimento que nos possibilite votar a matéria.

Não queremos medir forças e, sim, buscar um entendimento. E devo dizer que tanto o Deputado Luiz
Carreira como os Deputados Rogério Marinho e Arnaldo Jardim e a Senadora Lúcia Vânia têm-nos ajudado a
chegar a um entendimento.

Então, quero fazer esse último apelo a todos. É importante. Nós queremos e vamos votar o Orçamento
amanhã, Sr. Presidente. Estou confiante. Vamos trabalhar esta noite a fim de chegarmos a uma redação que
nos possibilite votar a matéria amanhã, às 9 horas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, apenas para esclarecer nossa posição.
Quero reafirmar que temos toda a disposição para votar o Orçamento. E é uma obrigação desta Casa

fazê-lo. Claro que existem divergências que não são grandes, mas são prerrogativas do Congresso e precisam
ser bem discutidas a fim de que possamos não apenas cumprir a vontade do Governo, mas sobretudo fazer
valer a posição desta Casa em relação as suas prerrogativas de administrar o Orçamento, na verdade, de fazer
valer as suas obrigações com relação ao exame da peça orçamentária.

Apenas para efeito desta discussão, questionamos a execução. Por exemplo, no que diz respeito à
execução do PAC, dos R$33.424.205.495,00 foram empenhados 25 bilhões. Ou seja, 25% foi o que sobrou de
dotação orçamentária até o dia 7 de dezembro. Digamos que ainda haja alguma coisa para executar, cerca de
5%; ficariam 20% de sobra. Liquidados foram somente 8 bilhões e efetivamente pagos apenas 7,6 bilhões. Ou
seja, 22,9%, o que mostra realmente que há grande inércia. É claro que todo governo quer ter na mão a
prerrogativa de não ter nenhuma dificuldade de  suplementar sem precisar do Congresso Nacional, até porque,
muitas vezes — aí é um defeito também desta Casa — quando vem um pedido de suplementação de ambas as
partes, do Executivo e do Legislativo, para recomposição de dotações, por exemplo, não vem com o devido
esclarecimento da execução e das razões por que aquela execução não se deu ou por que vai precisar de mais
recursos. Então, acaba ficando aqui no debate, cada qual defendendo o seu Estado, por que não se vai cortar
aquela dotação, que muitas vezes está parada por uma questão ambiental, por uma questão do Tribunal de
Contas, enfim, por uma série de questões que podem ocorrer durante a execução de um projeto.

Se isso fosse melhor discutido e compreendido tanto pelo Congresso Nacional quanto também pelo
Executivo, ou seja, se fosse mais transparente e as informações chegassem mais detalhadas para que
pudessem ser examinadas por esta Casa, não se estaria pedindo, por exemplo, 30% para remanejamento.

Eu acho que poderíamos até chegar a um entendimento e que 25% seria um tamanho bem razoável,
mas claro que isso depende de acordo com o Governo. Nós podemos conversar de hoje para amanhã, concluir
esse entendimento e votar a peça orçamentária, porque o Congresso Nacional existe, em grande parte, por
causa do Orçamento, praticamente, é a sua grande responsabilidade. E não é possível que não consigamos
neste prazo vencer as dificuldades e votar o Orçamento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho, por favor.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço, Sr. Presidente.
Apenas para colocar aqui para o Plenário, em especial para o Líder do Governo e para a nossa

Relatora, que a Oposição está fazendo o seu papel, mas principalmente defendendo as prerrogativas do
Parlamento. Estamos em um impasse aqui em relação a essa questão do percentual do PAC.

Eu pedi, inclusive, à nossa consultoria que nos trouxesse o retrato de hoje. Então, dos 33 bilhões e 300
milhões de reais que foram autorizados para o PAC neste ano de 2010, foram empenhados 29 bilhões de reais,
mas só foram pagos 8 bilhões de reais. Então, vejam que há uma grande distância entre o orçamentário e o
financeiro.

Uma outra questão importante de frisar é que o que nós estamos defendendo é a prerrogativa do
Legislativo de fiscalizar os recursos públicos e o Executivo. Aliás, na lei que foi votada em julho, Sr. Presidente,
Sras. Senadoras, Srs. Deputados, previa-se um envio a esta Casa de um relatório trimestral das
suplementações que haviam sido feitas pelo Governo Federal. Até hoje não chegou, e estamos terminando o
ano.

Então, a missão deste Legislativo infelizmente está sendo impedida de ser executada na sua plenitude,
por algum motivo. O que nós queremos apenas é que o Governo tenha sensibilidade de entender que o Estado
de Direito requer o equilíbrio entre os Poderes, e o que nós estamos propondo — inclusive reconhecendo o
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esforço do Líder do Governo, Gilmar Machado, dos Srs. Deputados que conosco fizeram o processo de
discussão com representantes do Governo e que cederam em vários pontos na questão de resguardar as
prerrogativas do Congresso Nacional — é que possamos atuar na plenitude das nossas prerrogativas como
Deputados e Senadores.

Eu não vejo motivo de o Governo querer legislar somente por decreto. Legislar por decreto altera o
equilibro democrático, não é salutar. É importante que o Governo tenha, de acordo com a nossa Constituição,
para resguardar a nossa posição democrática, o Legislativo atuando fortemente. Não sei por que o Governo não
quer ser fiscalizado. Então, esperamos que até amanhã a posição do Governo seja no sentido de confluir em
favor de resguardar as nossas prerrogativas.

Como colocamos anteriormente, essa é uma questão que inclusive foi colocada pelo PSDB na votação
do Orçamento de 2010. Nós apenas estamos repetindo aqui uma posição partidária que foi colocada no
Orçamento anterior.

Então, esperamos que amanhã tenhamos uma boa solução, porque todos nós queremos votar o
Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado.
Em virtude da inexistência de acordo, suspendo a presente reunião, antes convocando sua continuação

para amanhã, dia 22, às 9 horas, neste plenário.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro reiniciada a 10ª reunião extraordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes das Pautas nºs 23 e 24/2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Apreciação do relatório final apresentado ao Projeto de Lei nº 59/2010, do Congresso Nacional, que

encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, texto do projeto de lei que
estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2011.

Projeto de Lei Orçamentária para 2011. Relatora-Geral Senadora Serys Slhessarenko. Foram
apresentadas 10.040 emendas. O voto é favorável nos termos do substitutivo apresentado.

Na data de ontem, dia 21 de dezembro, a Relatora-Geral apresentou o Adendo 2 que substituiu a Errata
1 Alterada e, em seguida, o Adendo 1 e a Errata 2. A discussão foi reiniciada e encerrada, assim como o prazo
para apresentação de destaques. Foram apresentados 313 destaques, cuja apreciação foi adiada.

A Relatora está com a palavra para apresentação do Adendo 3.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, apenas um registro, antes do uso da

palavra pela Relatora.
Senadora, ao conferir o excelente trabalho apresentado por V.Exa. constatei um pequeno equívoco.

Creio que será facilmente corrigível. Trata-se do lançamento de uma recomposição da bancada de Minas, com
recursos de Minas. Não tem nada diferente. Foi apenas um lançamento; veio na Emenda nº 81000125 e deveria
vir na Emenda nº 71140014. Foi uma diferença de 4 para 5. É um número. Eu tenho o relatório. V.Exa. tinha
acolhido. Foi apenas o lançamento. Creio que talvez até no definitivo esteja certo, talvez nem precise votar.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Deputado Virgílio, acato a reivindicação de V.Exa. Já
está fazendo parte do Adendo 3, que vou ler agora.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Deve ter sido um equívoco, pois já era tarde da noite,
lançou-se no lugar errado. É só para registro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Relatora está com a palavra.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, vou

apresentar a Errata 2 Alterada e o Adendo 3, na forma que passarei a ler. Vou falar devagar, porque teria que
ser apresentado por escrito e eu vou fazê-lo de forma oral, para ser mais rápida, dentro da premência do tempo.

Emenda nº 24530007, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

 Emenda nº 24560005, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, também a
pedido do próprio autor.

 Emenda nº 24560005, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.
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Emenda nº 24620006, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

Emenda nº 24540004, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

Emenda nº 24540004, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

Emenda nº 24540004, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

Emenda nº 26260013, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

Emenda nº 25490005, remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor, a pedido do
próprio autor.

A Emenda nº 71100005 aumenta em 3 milhões o valor.
Emenda nº 71260002, emenda de remanejamento, cancelando da dotação indicada na emenda —10

milhões.
Emenda nº 71260003, também cancelando da própria dotação indicada na emenda. É remanejamento

— 10 milhões também.
A Emenda nº 71260004, também remanejamento e cancelamento da dotação indicada na emenda —

10 milhões.
A Emenda nº 71190012, aumenta o valor do atendimento em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190015, aumentando o atendimento deste valor em 2 milhões 453 mil 899 reais.
Emenda nº 71190005, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190006, aumentando o valor em 500 mil.
Emenda nº 71190007, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190009, aumentando o valor em 500 mil reais.
Emenda nº 71190017, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190002, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190011, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190014, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71190016, aumentando o valor em 818 mil 262 reais.
Emenda nº 71170009, aumentando o valor em 500 mil.
Emenda nº 71170019, aumentando o valor em 2 milhões.
Emenda nº 71170020, aumentando o valor em 500 mil.
Emenda nº 71140017, aumentando o valor em 17 milhões.
Emenda nº 81000320, ajuste no montante necessário para cumprir o art. 13 da LDO.
Emenda Sequencial nº 004584, recomposição de 500 mil.
Emenda nº 60110004, aumentando o valor em 35 milhões.
Emenda nº 71110007 aumentando o valor em 500 mil.
Emenda nº 71130004, aumentando o valor em 2 milhões.
 Emenda nº 71130007, aumentando o valor em 4 milhões.
Emenda nº 81000094, Sequencial 5304, recompondo em 7 milhões.
 Emenda nº 71170007, atendimento, aumentando o valor em 6 milhões.
Troca de valor da Emenda 81000125 para 81000124, em 17 milhões, por solicitação da bancada de

Minas Gerais.
Errata.
Conforme foi anunciado ontem, a Emenda da bancada de Minas Gerais, 71140020, terá a seguinte

redação:
“Onde se lê: ‘adequação de trecho rodoviário na BR-356-Trecho

Entroncamento MG-502 (Ouro Preto)-Entroncamento MG-129/262 (Mariana),
no Estado de Minas Gerais’, leia-se: ‘adequação de Trecho Rodoviário na
BR-356-Trecho do Entroncamento MG-030-Entroncamento MG-129/262
(Mariana), no Estado de Minas Gerais’.
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Onde se lê: ‘ligações interdomiciliares de esgotos sanitários e
módulos sanitários domiciliares na Bacia do Rio São Francisco’, leia-se:
‘ligações intradomiciliares, esgotos sanitários e módulos sanitários
domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba.

Os recursos para atendimento deste adendo sairão do Sequencial
8389 e 26986."

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deixe-me fazer uma comunicação porque eu vou

evitar as questões de ordem.
A Senadora está fazendo isso porque é preciso ter registro de todas as alterações. Evidentemente que

essas alterações serão agora colocadas à disposição dos Parlamentares.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, mas é porque ela não leu o destaque do Estado do

Ceará, que são dois. Ela atendeu à demanda de outros Estados, com acréscimos inúmeros, e não atendeu ao
destaque da Emenda 005, Destaque 176 e Destaque 174. E aqui nesta Comissão todo mundo é igual, e eu luto
pelo meu Estado do Ceará.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - É a Emenda 005?
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - A 005 e a 13.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Eu não entendi.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Vamos pelo destaque, são dois destaques, o 174 e o 176.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - De qualquer forma, Deputado, a Presidência vai

fazer chegar cópia de todos os destaques atendidos, de forma que não vai haver aqui... É preciso registrar o
atendimento e...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Solicito à assessoria da Relatora que nos informe sobre a

decisão que esta Comissão tomou ontem sobre três Estados: Paraná, Minas Gerais e o Ceará. Foram decisões
do Pleno, ontem, e a nobre Relatora relatou o caso da BR de Minas Gerais, e não relatou os dois casos do
Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, desculpe-me, mas aquilo está resolvido,
aquilo foi votado. É decisão do Plenário. Aí não é adendo.

Eu fiz questão, Deputado, de votar as alterações aqui porque eram alterações e não destaques. Posso
garantir a V.Exa. que está resolvido.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Tudo bem, Sr. Presidente, obrigado. Na dúvida, nós temos o
dever de pedir esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não, Deputado, mas está esclarecido.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu vou ler, para que não reste nenhuma dúvida, o

que consta em "Resultado" da reunião de ontem:
 “Os trabalhos foram reabertos pelo Presidente, Deputado Waldemir

Moka.
Ordem do Dia.
Extrapauta.
Apreciação do relatório final...”

Aqui, em "Resultado", lemos:
“A discussão foi reiniciada, assim como o prazo para apresentação

de destaques. A Relatora-Geral apresentou o Adendo 2 que substituiu a
Errata 1 alterada, e em seguida o Adendo 1 e a Errata 2. O Presidente
consultou o Plenário sobre a possibilidade de votação da solicitação de
ajuste de correção propostos pelas Bancada do Paraná, representado pelo
Deputado Eduardo Sciarra, Bancada do Ceará, representada pelo Deputado
José Guimarães, e Bancada do Maranhão, representada pelo Deputado
Pedro Fernandes, e obteve consentimento.
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Emenda nº 71170011, da Bancada do Paraná, onde se lê:
‘Construção do Trecho Rodoviário–Trecho KM 139,679–KM 147,800 (Linha
Verde Sul) — na BR-476, no Estado do Paraná’, leia-se: ‘Adequação’.

Autor da solicitação: Deputado Eduardo Sciarra.
Resultado: aprovada por unanimidade.
Emenda nº 71110003, da Bancada do Maranhão, onde se lê: ‘Bairro

de São Cristovão’, leia-se: ‘Bairro de São Francisco’.
Autor da solicitação: Deputado Pedro Fernandes.
Resultado: aprovada por unanimidade.”

E a emenda que V.Exa. está questionando:
“Emenda nº 71070017, da Bancada do Ceará, onde se lê:

‘Requalificação da Praia de Iracema —Fortaleza/CE’, leia-se: ‘Requalificação
da Praia da Avenida Beira-Mar — Fortaleza/CE.

Autor da solicitação: Deputado José Guimarães.
Resultado: aprovada por unanimidade.”

E também os remanejamentos... Vou parar porque está aprovado.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra a Relatora Serys.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Complementando, acrescentando o Adendo 3 da

Emenda 71070013, no valor de R$3.000.000,00, e da Emenda 71070005, também de R$3.000.000,00.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Srs. Parlamentares, eu peço a atenção do Plenário.
O relatório final, a Errata 1, 2 Alterada e os Adendos 1, 2 e 3 estão em votação na representação da

Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados com voto contrário dos Deputados: Rogério Marinho, Bruno Araújo, Eduardo Sciarra,

Eduardo Gomes e Raimundo Gomes de Matos.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, alterada pela

Resolução nº 3/2008, do Congresso Nacional, anuncio a votação das obras com indício de irregularidades
graves, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas com voto contrário dos Deputados: Rogério Marinho e Raimundo Gomes de Matos.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Apreciação dos destaques.
Srs. Parlamentares, peço atenção do Plenário.
O art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do

Congresso Nacional, estabelece: “Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque após a
aprovação de requerimento para votação em globo dos destaques”.

Sendo assim, solicito atenção para proceder à votação em globo dos destaques, por tipo de voto do
Relator.

Antes, ouço o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, gostaria de discutir dois destaques: o

Destaque nº 300 e o Destaque nº 305.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, queria apenas confirmação referente ao

Destaque nº 311, para saber se ele foi incluído no adendo que vai ser rodado ainda. Caso não tenha sido, quero
destacá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Parece que já foi lido. Mas, na dúvida, V.Exa.
destaca.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Tudo bem. Está destacado. Eu retiro na hora, se já houver
confirmação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Mais alguém? (Pausa.)
Sendo assim, solicito atenção ao Plenário para proceder à votação em globo dos destaques,

evidentemente ressalvados os destaques pedidos pelos Deputados Rogério Marinho e Luiz Carreira.
A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator está em votação na

representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, com voto contrário do Deputado Rogério Marinho.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Vamos agora discutir apenas os destaques que foram ressalvados.
Para discutir os Destaques nºs 300 e 305, concedo a palavra ao Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, inicialmente, com relação ao Destaque nº

305 que fizemos, que é o § 1º do art. 4, a assessoria acaba de informar que a Relatora está acolhendo nossa
preocupação. Então, deixo de discutir o Destaque nº 305.

Quanto ao Destaque nº 300, trata-se da questão do PAC, da possibilidade que o Governo pretende ter
de remanejar livremente 30% dos recursos elencados no programa, o que daria em torno de 12 bilhões de reais.

Sr. Presidente, eu não poderia começar essa discussão sem antes me referenciar a um acordo feito
nesta Casa — aliás, intermediado por V.Exa., que brilhantemente vem conduzindo nossa Comissão —, que
resultou na Lei nº 12.293, de 20 de julho de 2010.

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai pedir que a Senadora possa

prestar atenção à discussão do destaque do Deputado Rogério Marinho.
Eu peço aos Srs. Parlamentares que evitem de conversar com a Relatora, porque senão fica difícil, ao

mesmo tempo, S.Exa. ouvir a argumentação e prestar atenção no Parlamentar que também quer ser atendido
aqui.

Por favor, Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Obrigado, Sr. Presidente.
Como eu estava dizendo anteriormente, a Lei nº 12.293, de 20 de julho de 2010, foi fruto de uma

negociação ocorrida no Plenário desta Comissão, que resultou neste projeto de lei. O Governo, após uma
negociação conduzida por V.Exa. e pelo Líder Deputado Gilmar Machado, conseguiu aprovar esse projeto em
que se abordava a possibilidade desse remanejamento. Porém, no art. 3º, esse remanejamento seria por ações,
em nível de subtítulo, contempladas e vigentes no âmbito do PAC até 6 de julho de 2010.

É importante acrescentar que o § 5º desse mesmo projeto de lei determina que:
“§ 5o O Poder Executivo encaminhará, trimestralmente, à Comissão

de que trata o §1º do art.166 da Constituição Federal, relatório com as
modificações decorrentes da aplicação do inciso XVIII do caput.”

Ou seja, esses remanejamentos que o Governo pretendia fazer.
Até a data de hoje, já transcorreram pouco mais de 6 meses, ou seja, quase dois trimestres, e esses

relatórios não chegaram a esta Casa. Então, o Governo, na verdade, tem feito um jogo de faz de conta, porque
permitimos, mediante lei, que o Governo tivesse a condição de remanejar por programa e por ação 30% do PAC,
e as modificações que foram feitas não foram encaminhadas a esta Casa nem a esta Comissão.

Então, primeiro, para deixar claro, é importante inclusive o posicionamento desta Comissão e do
Congresso no sentido de fazer com que o Governo cumpra a lei, porque este Parlamento tem como missão
precípua fiscalizar a correta aplicação de recursos públicos.

A nossa preocupação, Sr. Presidente, Sra. Senadora, Srs. Deputados e Deputadas, Senadores e
Senadoras, na hora de fazer esse destaque, foi que a quantia requerida pelo Governo é extremamente vultosa.
O principal programa do Governo de investimento no nosso Orçamento é o PAC. Dos 51 ou 52 bilhões de reais
para investimento que o Governo propôs este ano, 43 bilhões são do PAC — pouco mais de 80% do total de
investimentos —, e o que o Governo propõe é que 30% sejam remanejados livremente por decreto.
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Quando o Governo faz esse remanejamento por decreto, é evidente que está prescindindo, que está
deixando de lado, a fiscalização que o Congresso, pela Constituição e com o poder moderador do Executivo,
precisa exercer em relação ao poder discricionário que o Governo pretende ter.

Então, não nos conformamos com essa postura do Executivo consignada no Orçamento, pedimos a
compreensão dos nossos pares para votar contra, destacamos o artigo, tentamos de forma exaustiva uma
negociação com o Governo para que tivéssemos inclusive a possibilidade de reduzir esse percentual, mas
infelizmente parece que não chegamos a um entendimento.

Eu não poderia deixar, Sra. Relatora, de voltar a um ponto que considero essencial até para concluir a
nossa fala. O Governo, no relatório proposto pelo Executivo, retira do FUNDEB, da educação brasileira, 1,4
bilhões de reais. E o Governo não permite — palavras do Presidente da República nos jornais de hoje — que se
corte o PAC. Qual é o maior PAC, Sra. Relatora, se não é a oportunidade que temos que dar aos nossos jovens
e às nossas crianças de terem uma educação de qualidade?

Eu acho que há uma distorção na visão do Governo. Sou a favor de um investimento em infraestrutura,
mas sou também a favor de investirmos na nossa juventude, nos nossos jovens, nas nossas crianças. Eu
acredito que o Governo precisa ser sensibilizado, porque não adianta o consenso retórico.

O consenso retórico, Sra. Senadora, é quando todos dizem que são a favor da educação, mas, na hora
de se executar, na hora da prática, do Orçamento, da definição de recursos, aí o Governo sai com uma situação
como essa, que fragiliza principalmente os Estados que têm menor capacidade de investimento.

Eram essas as nossas palavras. Pedimos a nossos pares que junto conosco votem a favor do nosso
destaque, que suprime a possibilidade de o Governo, de forma discricionária e através de decreto, abrindo mão
da posição do Legislativo, operar 12 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, Deputado?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeitamente, Sr. Presidente.
Eu compreendo as ponderações do Deputado Rogério Marinho, mas quero dizer que, com relação à

identificação que S.Exa. faz de que nós deveríamos ter enviado — e é correto —, nós temos aqui uma
Comissão. E eu espero que ela possa funcionar como funciona o Comitê de Receita, como funciona o Comitê de
Obras Irregulares. Nós temos um comitê para acompanhamento da execução orçamentária. Realmente nós
deveríamos cobrar que o Executivo encaminhasse para cá o relatório.

Entendo que o relatório está correto.  O Governo tem que enviá-lo. Vamos cobrar isso dele. Eu acho,
Sr. Presidente, que tem que ser feita uma solicitação para tanto porque o Planejamento errou ao não enviar o
relatório, uma vez que existe uma lei que o obriga a isso, e nós vamos exigir que o Planejamento o envie.

Agora, entendo que ele tem que ter flexibilidade para poder fazer as modificações, colocando recursos
em obras com andamento mais acelerado, e, nas obras com execução mais lenta em virtude de alguns
problemas, repassando os recursos para outras com melhor desenvoltura, para que o andamento delas seja
acelerado. Então, eu entendo que esse é o objetivo. Nós não queremos substituir o trabalho do Congresso, tanto
é que nós temos que receber essas informações.

Portanto, eu pediria, apesar de entender as razões apresentadas pelo Deputado Rogério Marinho, que
a base do Governo votasse contrariamente a esse destaque, para manter o texto da Relatora, Senadora Serys,
para que o PAC continue da forma como está. Eu vou cobrar isso do Planejamento, porque realmente ele tem
essa obrigação, e o nosso comitê de acompanhamento de execução tem que fazer esse trabalho. Acho que é
disso que precisamos. Por isso, peço apoio ao relatório da Senadora Serys. Portanto, pela rejeição do destaque
apresentado pelo Deputado Rogério Marinho.

Pediria à base que nos ajudasse, acompanhando o relatório da Senadora e rejeitando o destaque.
Entendo, Deputado Rogério Marinho, que há uma discussão no que tange à interpretação. Nós não

estamos cortando recursos da área da educação. Portanto, nós estamos realmente garantindo os recursos do
FUNDEB.

Pediria, então, a aprovação do relatório da Senadora, contrariamente ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, eu também quero seguir na mesma direção em

que foram feitas as considerações do Deputado Rogério Marinho, no seu Destaque nº 300, exatamente porque o
Governo está pedindo ao Congresso Nacional uma autorização que considero até certo ponto exorbitante. No
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PAC, são 12,9 bilhões de reais para remanejar no exercício de 2011, quando, neste ano, ele já teve uma grande
autorização, e nem sequer utilizou a totalidade dela.

Portanto, nós também acompanhamos o voto do Deputado Rogério Marinho, do PSDB, porque
apresentamos diversas emendas e destaques no mesmo sentido, mostrando que o Congresso está abrindo mão
de suas prerrogativas maiores, ou seja, acompanhar e fiscalizar a execução do Orçamento, dando ao Governo
praticamente um cheque em branco para que possa remanejar 30% do PAC ao bel-prazer, sem praticamente ter
que prestar contas diretamente a este Congresso Nacional.

Portanto, é lamentável que o Congresso abra mão a cada ano de suas prerrogativas e que o Executivo,
cada vez mais, prescinda do Congresso para executar o seu Orçamento. Infelizmente, é isso o que está
acontecendo. Por isso, nós estamos marcando posição neste momento, alertando a sociedade brasileira e os
Parlamentares para o fato de que é necessário estar atento não só à discussão e à aprovação do Orçamento,
mas também à sua execução, porque o Governo a cada ano modifica a LDO e a Lei Orçamentária e vai
introduzindo cada vez mais margem de manobra para que possa operar sem que se faça uma discussão mais
detalhada, mais apropriada com o Congresso Nacional.

No PAC, neste ano, por exemplo, o remanejamento dos 30%, como frisei, vai representar algo em torno
de 13 bilhões de reais, 12,9 bilhões. Portanto, é uma soma extremamente exorbitante, são 30% do valor global
do programa.

Realmente acho que isso representa trabalhar sem muito planejamento, sem ter que discutir
absolutamente nada com o Congresso Nacional. Enfim, é por essa razão que também somos favoráveis ao
destaque do Deputado Rogério Marinho e vamos manifestar nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Estou colocando agora em votação o Destaque nº
300, do Deputado Rogério. Depois, evidentemente, vou ouvir os outros Deputados.

Encerrada a discussão, em votação o  destaque do Deputado Rogério Marinho.
Antes, ouço o voto da Relatora.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Manutenção do texto, Senadora.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Manutenção do texto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O destaque com voto da Relatora é pela rejeição.
Em votação o destaque na representação da Câmara dos Deputados.
Quem acompanha o voto da Relatora permaneça como se encontra. (Pausa.)
Rejeitado, com os votos contrários dos Deputados Luiz Carreira, Alex Canziani, Eduardo Sciarra,

Rogério Marinho e Raimundo Gomes de Matos.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu falei Alex Canziani.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Ah, então V.Exa. votou a favor.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Desculpe-me.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Eu que peço desculpas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Retirado o voto...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não vai no Senado. Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deixe-me encerrar.
O destaque foi rejeitado e não será apreciado na representação do Senado Federal.
Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu queria, conforme compromisso que nós

tínhamos feito aqui, fazer um apelo à Senadora Serys: que realmente assegure que o Executivo terá que,
trimestralmente, enviar os relatórios a esta Comissão, para acompanhamento.

Então pediria isso, Senadora, pois é um compromisso que vamos fazer e realmente procede. Não há
como a Comissão não fazer esse acompanhamento. Assim, obrigatoriamente o Executivo, o Ministério do
Planejamento terá que enviar, trimestralmente, o relatório para acompanhamento desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Só para esclarecer, Sr. Presidente, a Senadora leu os Destaques

nºs 174, 175 e 176. Os de nºs 174 e 176, ela aprovou cada um com recurso, e eles estão constando aqui como
se fossem rejeitados totalmente.
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Estou apenas esclarecendo para que não deixemos passar isso.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Deputado, foi aprovado no adendo, não no

destaque. Está no adendo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O.k. Obrigado, Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sra. Relatora, eu queria chamar o Deputado

Gilmar Machado para testemunho. Deputado Gilmar Machado, por favor.
Dada a forma como foram apresentadas aqui a questão dos destaques e a leitura, sem antes termos

conhecimento dos dados, nós não observamos, no momento, que — ontem havíamos acordado — no Destaque
nº 313, que é o da autorização para abertura de créditos suplementares, o texto da Relatora veio “vedado o
cancelamento de quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas
parlamentares individuais e de 50% das coletivas.”

O meu destaque tira os 50%, quer dizer, incluímos o seguinte: “em decorrência da aprovação de
emendas individuais e de emendas coletivas de bancada estadual.” Então, não se corta nada das emendas
coletivas de bancada, até porque o Governo já contingencia os recursos todos os anos e não há por que nós da
Comissão cercearmos, quer dizer, tomarmos a iniciativa de cortar qualquer coisa de emenda de bancada. Talvez
por um equívoco, isso não veio constando do texto.

Aliás, eu queria aproveitar e fazer um desagravo à nossa Relatora, Senadora Serys, pois o Presidente
Lula, mais uma vez extrapolando as prerrogativas dos Poderes, procurou desautorizar uma ação da Senadora
no seu relatório.

Então, eu queria lembrar esse assunto e dizer que nós estamos pedindo que o acordo de ontem seja
cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, eu sou testemunha do acordo que foi
feito aqui.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não houve acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não há como não ser cumprido.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Da parte do Governo, ele concorda, e vai orientar a votação

a favor do destaque apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Ótimo.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - A favor do destaque apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, nos termos do Destaque nº 313, do Deputado

Eduardo Sciarra, coloco em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Só para ficar registrado:

“Art. 4º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares,
restritos aos valores constantes desta Lei, desde que as alterações
promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a
obtenção da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas
Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, e que sejam
observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, e os
limites e condições estabelecidos neste artigo, vedado o cancelamento de
quaisquer valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de
emendas individuais apresentadas por Parlamentares e dos valores incluídos
ou acrescidos em decorrência da aprovação de emenda coletiva de bancada
estadual, para o atendimento de despesas.”

O voto da Relatora Serys Slhessarenko é pela aprovação.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação o destaque do Deputado Eduardo

Sciarra na representação Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Destaque nº 311, do Deputado Claudio Cajado, da bancada da Bahia. Parte destacada: 71060002.
O parecer é pela rejeição e será defendido pelo Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, vou fazer a defesa. O Deputado Claudio Cajado,

da bancada da Bahia, assinou o destaque. Já conversei com a Senadora Serys, que ficou de colocar no adendo
e não foi feito. Então resolvi destacá-lo e queria ouvir se S.Exa. vai acatar ou não. É sobre o aeroporto de Vitória
da Conquista, um pedido do Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Acatado pela aprovação parcial, no valor de 5
milhões de reais.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Agradeço a V.Exa. e comunicarei ao Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior, que foi quem fez a reivindicação para suplemento.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Quero retirar o destaque, já que foi acatado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não pode retirá-lo, porque tem que ser acatado.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - O.k.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, foram apresentados alguns destaques

pela bancada da Paraíba, e gostaria de saber o que foi atendido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Já foram colocados aqui todos os destaques.
Em votação o destaque do voto da Relatora pela aprovação parcial na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos agora votar os destaques em globo.
Os destaques apresentados já votamos. Os que estão fora, estão em globo, estão rejeitados, exceto os

destaques que fazem parte do Adendo III, já lidos aqui pela Relatora.
Destaques com voto da Relatora pela rejeição.
Em votação, em globo, os destaques com voto da Relatora pela rejeição na representação da Câmara

dos Deputados.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto da Relatora permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, nós não já votamos isso no início? (Pausa.)
Então, eu sou contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação na representação do Senado Federal.
Foi rejeitado na Câmara...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Com meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - ... com o voto contrário do Deputado Rogério

Marinho. Não vai ao Senado Federal.
Srs. Parlamentares, é com um incrível senso de dever cumprido e alegria que esta Presidência

agradece a participação dos Srs. Parlamentares, em especial os Líderes aqui todos representados. Não vou citar
Líder algum para não cometer nenhuma injustiça. Mas quero agradecer à Consultoria da Câmara e agradecer,
de forma muito especial, a esta Comissão do Orçamento, que é, sem dúvida nenhuma, na minha avaliação, o
coração desta Casa.

Agradeço a cada um dos Srs. Parlamentares e quero dizer que cumprimos a nossa parte, porque foi
aprovada aqui a Lei Orçamentária para 2011.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Pela ordem, Sr. Presidente. Deputado Guimarães.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Deputado Zé Gerardo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Ouço o Deputado Zé Gerardo.
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O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. por toda a condução
desta Comissão. V.Exa. teve cautela, conversou com cada Parlamentar, escutou cada um de nós, e quem está
de parabéns é esta Comissão por ter um Presidente do quilate de V.Exa.

Quero parabenizar também a nobre Relatora, porque pegou o bonde andando, mas soube fazer o seu
trabalho de todas as formas. E quero agradecer, em nome do Estado do Ceará, pois em todo momento lutamos
pelo Estado do Ceará, a sua compreensão. A compreensão de saber que o Estado do Ceará é um Estado
pobre, que precisava do turismo naquele momento, e V.Exa., habilmente, pôde atender cada um de nós, um
pouquinho, para que pudéssemos oferecer uma qualidade de vida melhor para o nosso Estado. Parabenizo,
portanto, a Relatora e todos os técnicos.

E me despeço desta Comissão porque na realidade estive aqui presente durante 12 anos. E aproveito
para agradecer a todos os consultores, aos companheiros, aos Líderes e, acima de tudo, a Deus por estarmos
aqui votando mais um Orçamento e fazendo com que o Congresso Nacional se orgulhe de ter mais uma vez o
seu Orçamento votado em tempo hábil.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka, quero cumprimentá-
lo, em breves palavras, pela condução ética e pelo respeito que V.Exa. tem por parte de toda a Comissão. Quero
cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, agradecer à Consultoria e dizer que V.Exa. conduziu esta
Comissão de modo absolutamente exemplar, permitindo chegarmos a este momento.

Quero cumprimentar também a Relatora-Geral, que assumiu uma missão espinhosa já na fase final do
processo e conseguiu cumpri-la.

Vamos ao plenário. Lá a situação deve ser tratada, mas a Comissão em si cumpriu o seu papel.
Quero cumprimentar a Consultoria da Receita pelo trabalho e agradecer-lhe a ajuda nesse processo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há uma lista de inscrição.
Com a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, quero elogiar o trabalho da Comissão,

comandada por V.Exa. Eu diria que o ritmo que V.Exa. impôs aqui foi fundamental para chegarmos aonde
chegamos.

Quero parabenizar a Relatora pelo espírito público que teve ao negociar com o conjunto das bancadas.
Nenhuma bancada perdeu; pelo contrário, isso foi fruto do trabalho que fizemos, coordenados pela nossa
Relatora que, ad hoc, assumiu também a relatoria do Orçamento 2011.

Quero também, como membro da bancada do PT, Sr. Presidente, elogiar o papel da Oposição. Mesmo
votando contra alguns artigos, alguns itens do Orçamento, ela não obstruiu, atendendo àquele nosso apelo para
que esta Comissão cumprisse o seu papel.

E quero dizer à Oposição que vamos continuar, eu, o Virgílio, o Gilmar e outros mais, trabalhando na
medida, no limite, para que cheguemos ao acordo necessário para esta Casa votar o Orçamento. Será muito
ruim para o País se não votarmos o Orçamento na sessão do Congresso Nacional. Esta Comissão fez a sua
parte.

Quero elogiar o trabalho dos técnicos e dizer a V.Exa., que vai assumir o mandato de Senador, que
procure fazer lá o que fez aqui. Essas nossas atitudes engrandecem esta Comissão. Isso, sim, é atitude
republicana. Problemas de uns e de outros não interditaram o espírito republicano que presidiu as relações de
V.Exa. com o conjunto da Comissão.

Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sra. Relatora, senhoras e senhores, faço ao

Presidente Moka um cumprimento especial. O papel democrático exercido por S.Exa., nos momentos mais
difíceis — e eu testemunhei todos eles —, permitiram que chegássemos hoje à conclusão de um trabalho
Parlamentar importante.

À Senadora Serys, que assumiu a relatoria num momento extremamente sensível, e ao Deputado José
Guimarães, que atuou também num momento sensível, meu cumprimento pelo trabalho Parlamentar exercido. E
cumprimento também a Oposição competente que participou conosco dessa discussão. Fico muito alegre em ter
participado com V.Exa. deste momento.

Antes de concluir, antes de cumprimentar todos, quero cumprimentar a Senadora Serys e dizer que
tenho em mãos, e peço que seja registrado em ata, que no dia 16 de dezembro o Ministro Paulo Bernardo
mandou para cá o Ofício nº 578, cortando 3 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Houve
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algum equívoco, Senadora, porque V.Exa. não cortou nada. Quem cortou foi o próprio Governo. Se houve
equívocos, que eles sejam corrigidos. É preciso que o Governo reconheça erros como esse que cometeu agora.
V.Exa., ao contrário, equilibrou muito o que foi possível equilibrar no Orçamento até agora.

Parabéns a todos. Acho que nós cumprimos com o nosso dever como Parlamentares.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Senadora Serys, eu não

poderia deixar de terminar com muita alegria a elaboração do Orçamento de 2010. Cumprimento, portanto, o
Presidente, Deputado Moka, que vai estar no Senado o ano que vem, pela maneira como conduziu os trabalhos,
e quero cumprimentar, além da Relatora, a quem reitero esse reconhecimento, também o Líder Gilmar Machado,
que foi peça essencial nesse trabalho, junto com o Deputado José Guimarães.

Digo isso, Deputado Gilmar, porque eu também, neste momento, estou encerrando minha participação
nesta Comissão. Cheguei aqui há 24 anos e, enquanto fui Deputado, sempre participei da Comissão, mesmo
sem ser membro dela, porque, quando não era membro da Comissão, era coordenador da bancada de Minas,
bancada pela qual tive a honra de ser escolhido coordenador por 10 anos seguido. Por isso sempre participei
desta Comissão.

E me somo, Presidente, à nossa querida Mirna, a quem cumprimento, essa sofredora, essa pessoa
dura, porque tem que ser duro mesmo aqui, mas carinhosa, paciente, resolutiva. Sem ela esta Comissão jamais
teria sido a mesma.

Eu não poderia deixar, Presidente, em lugar de fazer despedidas lacrimejantes, etc., de fazer aquilo que
sempre fiz: tentar apresentar também algum ponto de vista, e é assim que quero encerrar.

Na questão da autorização para remanejamento das obras do PAC, quero dizer que fui aqui Oposição
durante muito tempo, da mesma forma que sou Governo. A mim também incomoda uma autorização às cegas
para um remanejamento sem explicação, até durante o período do atual Governo. Ao autorizar um
remanejamento global, nós tivemos emendas de bancada, Deputado Rogério, que foram remanejadas em 100%,
sem qualquer explicação.

Eu sei, Deputado Moka, que como o PAC é sobretudo um projeto de gestão, precisa de agilidade de
remanejamento, para tirar de onde não está andando e colocar onde está andando. Eu sei disso. Mas por que
não fazemos aqui... E digo isso sem compromisso. Não conversei com o Deputado José Guimarães nem com as
minhas Lideranças. Vou falar da minha convicção, já que esta é minha última intervenção, depois de 24 anos.
Cheguei aqui em 1987. Este é o meu 24º ano. Vou dizer o que penso. Nós poderíamos dar uma autorização de
até 30%, mas quando chegasse a 15% ou 20%, se o Governo quisesse remanejar mais, teria que dar uma
explicação sobre por que mexeu e pedir autorização para ir a 25% ou a 30%. Eu cansei de ver, na condição de
coordenador da bancada de Minas, o vendaval passar e tirar as emendas todas para remanejamento.

Sei que o PAC é ótimo, está andando, mas não sei por que foi necessário o remanejamento. O que foi
feito com aquilo? Se forem necessários 30% ou 50%, não sei, mas que se permitissem 30%, sendo que,
automaticamente, só até certo ponto. E só depois de uma explicação, só depois de uma autorização desta
Comissão é que se poderia chegar ao valor global. É o que penso.

Não é uma proposta, porque não estou na idade nem no momento mais de fazer propostas, até porque
é a última intervenção que faço aqui. E a minha última frase é: muito obrigado a todos os meus companheiros
desta Comissão, os passados e os atuais. Fiz aqui grandes amizades e grandes companheiros para construir
esta e outras vitórias que tivemos.

Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Senadora Serys, Deputados Gilmar e José Guimarães.
Muito obrigado, sobretudo, aos funcionários, através da Myrna, e a todos os meus colegas de trabalho ao longo
de tanto tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está inscrito o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Quero, ao finalizar os trabalhos da Comissão, cumprimentar

o Presidente Moka, que realmente trabalhou incansavelmente, com muita competência e liderança, para que
pudéssemos ter o sucesso que tivemos na votação do Orçamento. Parabéns, Deputado Moka, pelo seu
trabalho. Somos testemunhas da forma como V.Exa. conduziu os trabalhos.

Quero cumprimentar a Relatora, Senadora Serys, que pegou o bonde andando, teve o trabalho de ouvir
os Parlamentares e desenvolveu com muita competência também esta missão que nós temos aqui de votar o
Orçamento.
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Enfim, cumprimento os colegas e digo que cumprimos com a nossa missão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, também aproveito este momento, primeiro,

para parabenizá-lo pelo trabalho que V.Exa. fez na condução dos trabalhos desta Comissão. Enfrentamos
inúmeras dificuldades, recessão, cortes, mudança do Relator, mas, apesar de todas as dificuldades, V.Exa.
soube conduzir esta Comissão da forma como ela precisa funcionar. Esta Comissão traduz os anseios dos
Deputados, das correntes partidárias, da Oposição e da Situação e dota os País de um Orçamento factível, em
condição de permitir ao Governo avançar nesses projetos importantes que temos hoje em desenvolvimento ao
longo de todo o País. São projetos estruturantes, projetos na área social, projetos nas áreas de educação e
saúde, enfim, projetos que podem dar um novo perfil ao Brasil.

Eu gostaria aqui, Presidente, também de manifestar que esta talvez seja uma das últimas reuniões que
faço como Parlamentar aqui na Câmara dos Deputados, uma vez que não disputei a reeleição. Estou
encerrando o meu mandato.

Quero cumprimentar os colegas e agradecer a convivência saudável que tive aqui ao longo desses
quase 12 anos de mandato e desejar sucesso a V.Exa., que, no ano que vem, na próxima Legislatura, vai
assumir uma cadeira de Senador da República, na Câmara Alta, mostrando ao País o seu perfil de Parlamentar.

Quero agradecer a todos os companheiros, parabenizar a Comissão por mais uma etapa vencida, por
esse trabalho extraordinário que foi feito, e dizer que, de volta a minha atividade profissional, como professor e
engenheiro, continuarei à disposição dos colegas, dando a minha contribuição de outra maneira, até porque
entendo que o debate político excede as fronteiras do mandato parlamentar. De qualquer forma, temos como de
outra maneira continuar contribuindo para o fortalecimento da nossa democracia.

Parabéns aos membros da Comissão. Parabéns a V.Exa. pelo trabalho e pela amizade que
construímos ao longo desses últimos anos. Parabéns a nossa Relatora pela sua sensibilidade, pela sua
fragilidade como mulher e também pela sua força como figura humana, ao mostrar que a competência e a
inteligência são capazes de nortear o encontro de boas soluções.

Parabéns a todos e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka) - Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, sei que V.Exa. já está até um pouco

cansado de escutar, de maneira recorrente, o que foi dito pelos companheiros que me antecederam, mas nunca
é demais, nesta última intervenção aqui no âmbito da Comissão, agradecer sobretudo a paciência que V.Exa.
demonstrou comigo. V.Exa. sabe que muitas vezes eu falei talvez um pouco demais, mas o fiz...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu é que peço desculpas a V.Exa., Deputado.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, de jeito nenhum. Eu o fiz na defesa das nossas

posições.
Quero dizer a V.Exa. que, para mim, foi um grande aprendizado a Comissão, sobretudo a maneira

como V.Exa. se comportou: com equidade, com equilíbrio, com serenidade, tentando o tempo todo encontrar o
consenso. É verdade que esta é uma Casa de dissenso, e seria estranho se isso não ocorresse. Aliás, aqui há
Oposição e Situação. Mas chegamos ao final.

A peça orçamentária pode não ser, na Comissão, a ideal. Aliás, a nossa posição, bem colocada aqui, foi
a de não votar o Orçamento não em demérito à nossa Relatora ou ao trabalho que fizemos, porque
reconhecemos os seus méritos, mas em função de questões conceituais que não foram dirimidas no âmbito da
Comissão.

Esperamos inclusive, Sr. Presidente, ter no Congresso, mais tarde, no horário que V.Exa. determinar —
aliás, nós propomos que seja a partir das 15 horas, para dar tempo de alguma coisa boa acontecer até lá —, a
possibilidade de transigir, de negociar e de votar, de forma unânime, este Orçamento, que não deve nem pode
pertencer à Situação ou à Oposição. Este é o Orçamento do País, do Estado, da Nação, e é essa a marca que
queremos imprimir a ele.

Fazendo minhas as palavras de V.Exa., quero cumprimentar toda a assessoria da Casa, em especial a
nossa Secretária, Mirna, todos os nossos assessores, os consultores do PSDB — se V.Exa. me permite a
relevância —, os companheiros do Democratas e do PPS, que, juntamente conosco, exerceram o seu papel na
Comissão.
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Quero também cumprimentar os Líderes do Governo, todos eles, pelo menos no âmbito da Comissão.
Sou testemunha do desejo recorrente de fazermos a negociação e encontrarmos a média do pensamento desta
Comissão.

Faço aqui uma referência à fala de um decano desta Comissão, o Deputado Virgílio Guimarães, que se
despede hoje, mas deixa a sua semente. Seu filho foi eleito com uma votação consagradora em Minas Gerais e,
certamente, seguindo os passos de seu pai, fará grandes mandatos nesta Casa a favor de Minas e a favor do
Brasil.

Quero falar da coerência, da sensibilidade, do equilíbrio das palavras que aqui proferiu e que espero
que façam eco nos Líderes do Governo, na demonstração de que temos que preservar as prerrogativas do
Congresso. Não podemos emascular este Parlamento, não podemos impedir que o Parlamento exerça o seu
papel precípuo, fundamental, que é fiscalizar a correta aplicação de recursos públicos.

Na verdade, toda a nossa posição nesta Comissão, Sr. Presidente, se deu no sentido da preservação
dessas prerrogativas. Não tenho dúvidas de que nossas palavras, nossos atos e nossos gestos ecoam fundo no
coração de todos os Parlamentares.

Portanto, parabenizo a Comissão, na pessoa de V.Exa. Espero que, no Congresso, possamos chegar a
um novo entendimento, até porque nós, da Oposição, ainda não estamos satisfeitos com os resultados
alcançados até o momento.

Parabéns a V.Exa. e à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Zé Geraldo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, quero

parabenizar tanto V.Exa. quanto a Senadora pela tranquilidade na condução dos trabalhos, o que faz com que
possamos votar até hoje à noite, com certeza, este Orçamento.

Não poderia deixar de registrar, Sr. Presidente, a força do Centro-Oeste na coordenação desta Mesa.
Coincidentemente, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul a conduziram: o Presidente e a Relatora, dois
políticos competentes, de Estados vizinhos, de uma região muito importante.

Quero dizer que me sinto muito feliz de ver aprovado neste Orçamento reivindicações históricas de
regiões que, há 10 ou 15 anos, não tinham oportunidade de ter expectativas porque o Orçamento não permitia.
Neste Orçamento, estão as obras estruturantes do País. O Estado que eu represento, o Pará, tem um grande
volume de recursos, recursos bilionários neste Orçamento, para asfaltamento, restauração e conservação de
rodovias e para obras de saneamento de cidades que passaram 20, 30 ou 40 anos sem dinheiro para
abastecimento de água e saneamento básico.

Temos recursos importantes neste Orçamento, a exemplo da emenda cravada para a CEPLAC do
Pará, para dinamizar a produção cacaueira no Estado, que poderá ser, nos próximos 10 anos, o maior produtor
de cacau do Brasil. Ela traz uma contribuição, exatamente adequando a produção agrícola à questão ambiental,
já que se trata de um Estado que fará muitas recomposições de áreas já alteradas. E o cacau, com o
reflorestamento, é uma alternativa para aquela região.

Na saúde, tivemos aumentada a renda per capita, então o Estado e seus Municípios passarão a
receber mais dinheiro para essa área — o Orçamento garante isso.

Realmente esta é uma Comissão muito importante, por isso estamos aqui. Muitos já viajaram para seus
Estados, alguns até com medo da ameaça de greve nos aeroportos, mas, se for preciso ficar hoje e amanhã e
voltar, estaremos aqui para ver este Orçamento consolidado.

Mais uma vez, parabéns. Estou muito feliz porque o Estado do Pará, que represento aqui, tem muitos
recursos cravados para o seu desenvolvimento socioeconômico, principalmente para as questões estruturantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Leonardo Quintão.
O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero agradecer aos colegas e parabenizar V.Exa. pela condução desta Comissão.
Senadora Serys, que nesses últimos 20 dias relatou o nosso Orçamento, também parabenizo V.Exa.

pela sensibilidade que teve para ouvir não apenas as bancadas, representadas pelos seus coordenadores, mas
também cada membro desta Comissão.

No meu caso, representante de Minas Gerais, eu quero dizer a V.Exa. e ao Presidente da nossa
gratidão especial com relação ao pleito da Região Metropolitana de Belo Horizonte e pela sensibilidade que
ambos tiveram.
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Quero agradecer também ao Deputado Gilmar Machado, pelo atendimento em especial a um destaque
de minha autoria para a população do Barreiro, da  Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com esses
recursos poderemos reiniciar a obra do tão sonhado metrô, que vai levar mais de 100 mil trabalhadores ao
centro da Capital, região onde trabalham, dando-lhes o conforto de ir e vir de casa ao trabalho em menos de 20
minutos. Hoje, Sr. Presidente, esses trabalhadores gastam 1 hora e meia a 2 horas para isso. Nobre Relatora,
muito obrigado por Minas Gerais, muito obrigado por Belo Horizonte.

Quero fazer um agradecimento especial aos nossos colegas aqui, pois fui Relator de Infraestrutura e
tive o apoio de toda esta Comissão.

Agradeço ao Deputado Luciano Castro, que foi sensível conosco nesse pleito de Belo Horizonte, bem
como ao Deputado José Guimarães. Muito obrigado.

Que Deus abençoe todos nós. Parabéns a todos e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Benedito de Lira, Senador eleito pela

nossa querida Alagoas.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Meu caro Presidente Moka, Sra. Relatora, Deputados e

Deputadas, Senadores e Senadoras, eu não desejava mais fazer qualquer tipo de manifestação ao final desta
reunião, mas apresentei destaque à Emenda nº 2, que trata de alocação de recursos para construção de casas
populares, para dá-las aos pobres, a quem mora na rua, a quem tem sido assassinado, porque não tem um teto
para morar. A minha cidade, Maceió, foi alvo dessa situação. Mais de 20 pessoas, mendigos que dormiam na
rua, foram assassinadas recentemente.

Eu quero cumprimentar V.Exa. pela condução da Comissão, ao mesmo tempo parabenizar a nobre
Relatora, apenas com um pouquinho de tristeza, porque eu sei das dificuldades.

Aproveito o momento também para me despedir dos companheiros da Câmara, onde tive uma
convivência extraordinária durante 12 anos. Vou para o Senado Federal, ao lado de V.Exa. e da Senadora
Serys, para que possamos lá fazer um trabalho diferente, para ver se as coisas acontecem neste País de
pobres, de grande maioria de pobres. Uma pessoa me disse certa vez: “Deputado, como é ruim trabalhar para
pobre”. Eu me sinto muito feliz, porque, ao longo de toda a minha vida pública, eu direcionei sempre minhas
ações políticas para atender os mais carentes. O rico não precisa do poder público, mas o pobre precisa. Os
Estados mais aquinhoados têm maiores possibilidades de resolver os seus problemas — e eu sei que eles
também têm problemas —, mas os Estados mais pobres, Senadora, precisam da ação do Governo.

Eu fiz um destaque aqui para ver se melhorava a Emenda nº 2, de minha autoria e da bancada do
Estado de Alagoas. Infelizmente, não foi possível qualquer tipo de alocação de recursos para melhorá-la, para
podermos continuar fazendo casas populares, Presidente Moka. Talvez o seu Estado não precise, porque é um
Estado bonito, rico, importante da Região Centro-Oeste do Brasil. Mas o meu Estado é o penúltimo do Brasil,
com os piores índices sociais do País, na área de educação, habitação, analfabetismo, segurança, etc.

Eu me despeço da Câmara, mas não vou deixar a atividade política, porque, graças a Deus, o povo do
meu Estado me deu um mandato de Senador da República, e haverei de trabalhar muito. Com muita honra, com
muito privilégio, terei V.Exa. como companheiro na Casa, e nós trabalharemos juntos lá no Senado Federal. Eu
tenho dito sempre que vou usar muito os dois espaços, visitar sempre que possível a Câmara, porque foi a partir
daqui que pude ter projeção política em Alagoas e, por conta do trabalho aqui exercitado, pude, realmente, lograr
o êxito de ser Senador.

Quero aproveitar para agradecer ao meu Presidente pelas ações que tem desenvolvido, porque teve
sensibilidade de atender aos mais carentes do Brasil, este País de terríveis desigualdades.

Espero que a Presidente Dilma, que vai dar continuidade à obra administrativa do Presidente Lula,
possa continuar nessa batalha, sabendo que é árdua, difícil, mas nós vamos tocar esse projeto de, cada vez
mais, fazer com que as pessoas possam ter sensibilidade de atender os carentes do Brasil, a grande maioria da
sua população.

Quero cumprimentar todos os companheiros da Câmara dos Deputados e desejar a todos um feliz
Natal, muita prosperidade no ano de 2011. E, se Deus quiser, Presidente Moka e Senadora Serys, haveremos
de lá, no Senado Federal, trabalhar juntos para dar continuidade a essa obra social administrada pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e, no futuro, se Deus quiser, pela Presidente Dilma Rousseff.

Nada mais pode ser feito, mas, mesmo assim, Senadora, receba o meu abraço, os meus
cumprimentos, os meus parabéns, com o coração um pouquinho triste, porque, na verdade, não poderemos
fazer mais casas para atender os pobres do meu Estado.
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Um grande abraço e até, se Deus quiser, o próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Muito obrigado.
Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer a V.Exa.

a paciência que teve para nos ajudar a construir os acordos necessários aqui. Agradeço também à Oposição,
que foi correta. Muita gente, ontem, à noite, quando nós saímos daqui, avaliava que nós não votaríamos o
Orçamento. Muita gente achou que o Governo deveria enfrentar a Oposição. Não se trata de um processo de
enfrentamento, mas de negociação. E esse é o trabalho que nós vamos continuar, Sr. Presidente.

Nós estamos encerrando essa etapa. Às 15 horas retornaremos ao plenário e vamos começar tudo de
novo, toda a negociação. Sei que, com relação aos servidores do Judiciário, nós resolvemos uma parte aqui e
teremos que resolver o restante no plenário. Há outras questões que estamos analisando. Quero acertar com a
Oposição que às 15 horas nós retomaremos os trabalhos no plenário.

Relatora, Senadora Serys, quero cumprimentar V.Exa. Eu a conheço, admiro o seu trabalho, V.Exa.
sabe disso, porque somos companheiros na educação. Há muitos anos conheço a sua militância. Quando o
Ministro Padilha e o Ministro Paulo Bernardo nos convidaram a ir ao Palácio para perguntar quem colocar para
substituir a Senadora Ideli, eu disse que podiam colocar V.Exa., que tinha todas as condições, e V.Exa.
demonstrou isso. Eu tenho certeza de que V.Exa. vai concluir o seu trabalho hoje, e muitos vão entender a
grande contribuição que V.Exa. está dando neste momento de dificuldade.

E o Presidente Moka foi fundamental: segurou a crise e não deixou que esta Comissão parasse, a fim
de que nós concluíssemos o trabalho e não se manchasse o nome desta Comissão.

Parabéns, Presidente Moka, pela sua firmeza, e Senadora Serys, pela sensibilidade. Quando V.Exa. foi
Relatora da LDO, já tinha mostrado isso, mas agora as pessoas estão vendo o seu trabalho, a sua competência,
apesar de muitos estarem falando muitas coisas.

E os jornalistas podem começar a comprar o bombom, porque, no final do dia, eles apostaram comigo
que nós não iríamos votar. Como eu não bebo, disse a eles que o bombom eles pagariam. Então podem
começar a pôr a mão no bolso, porque vocês, no final do dia, vão ter que pagar o bombom. Nós vamos cumprir
com o nosso dever aqui, com o apoio de todo o mundo. Como disse, o Orçamento não é do Governo, é do povo
brasileiro, é do Governo, é da Oposição, é de todos nós.

Quero, mais uma vez, agradecer a todos os companheiros. Como disse meu grande mestre... Eu já fui
eleitor do Deputado Virgílio Guimarães, que sabe do carinho e do respeito que tenho por ele. S.Exa. vai deixar
aqui o Gabriel para continuar o trabalho brilhante que ele faz aqui, para que possamos, realmente, cumprir com
o nosso trabalho.

Quero convidar os Líderes, pois, terminando aqui, vamos começar nossa jornada de negociação de
novo. Às 15 horas temos outra batalha para concluirmos a votação.

Parabéns, Presidente Moka, consultores e Taquigrafia, que saber que às vezes atrasávamos para
começar, mas chegávamos. Muito obrigado ao pessoal da segurança por todo o trabalho. Agradeço a todos os
que nos ajudaram. Tenho certeza de que, no final do dia, vamos ter uma grande festa, deixando o País com o
Orçamento para a Presidente Dilma começar bem o seu Governo.

Muito obrigado, Presidente Moka e Senadora Serys.
Vamos continuar o diálogo para, no final do dia, termos concluído, de fato, todo o nosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Presidente Moka, prezada Relatora, Senadora Serys, Sras. e

Srs. Deputados, estamos praticamente concluindo a fase que antecede o final da votação do Orçamento da
União para o exercício de 2011.

Esta Comissão trabalhou duro durante todo o período. Muitas vezes poderia tê-lo feito com uma certa
antecedência, desde que a proposta orçamentária chegou, porém, neste ano, houve o período das eleições, que
acabou encurtando o prazo de análise da proposta orçamentária, tornando, portanto, esse trabalho mais tenso,
mais difícil, com prazo mais exíguo.

De qualquer maneira, esta Comissão teve o mérito de conseguir, neste momento, aprovar o relatório
final e partir para a sua aprovação no plenário, para dar à Nação um Orçamento que, se não é o melhor, o mais
desejado, é aquele que foi possível construir nesse tempo, nesse período de discussão aqui na Casa legislativa.
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Queria parabenizar o Presidente Moka, um Presidente tranquilo, consciente de seu dever e de suas
responsabilidades e que procurou sempre dialogar de forma ampla, transparente e aberta com todos os partidos.
Nós dos partidos de oposição tivemos toda a atenção do Presidente, em todos os momentos. S.Exa. esteve
sempre aberto ao diálogo, fazendo contato conosco nos Estados, aqui, onde fosse possível, para que
pudéssemos avançar e chegar a construir aquele que é o nosso objetivo maior: entregar à Nação o Orçamento
que será executado no próximo ano de 2011.

Quero parabenizar também a Senadora Serys Slhessarenko, que chegou em uma hora tumultuada,
depois de duas relatorias mudadas. S.Exa. teve a oportunidade, nesse curto espaço de tempo, de fazer um
equacionamento das questões que estavam pendentes e apresentar seu relatório para aprovação nesta Casa,
nesta Comissão e, hoje à tarde, se Deus quiser e todos os companheiros e companheiras permitirem, também
no plenário do Congresso Nacional.

Antes dos outros agradecimentos, quero fazer uma referência especial, até porque S.Exa. precisa sair,
a um grande amigo e companheiro. Eu também me despedirei desta Casa no dia 31 de janeiro, quando se
concluirá o meu segundo mandato. Vou partir para outra atividade profissional na minha vida. Mas não poderia
deixar neste momento de registrar o quanto foi possível para mim aprender nessa convivência diária que tive
com o Deputado Virgílio Guimarães, na Comissão de Finanças e Tributação. Durante todo esse tempo,
construímos cerca de 19 ou 20 versões da reforma tributária. Infelizmente não conseguimos o consenso para
votar, mas, de qualquer maneira, deixamos um legado que poderá ser aproveitado na próxima legislatura pelos
Deputados que chegarão e pelos que ainda vão permanecer nesta Casa. Que eles possam tirar daí algum
proveito para avançar nesse tema importante que é a reforma tributária.

De público, com toda a franqueza e por dever de justiça, quero agradecer por tudo que foi possível eu
aprender nessa discussão técnica com o Deputado Virgílio Guimarães, na Comissão de Finanças e Tributação.
Deixo a S.Exa. meus agradecimentos.

Sei, Deputado Virgílio Guimarães, que V.Exa. não vai continuar aqui, mas elegeu muito bem o seu filho
para representá-lo. Ele, que já vinha trabalhando de alguma maneira aqui, vai ter oportunidade também de
realizar, eu sei, um grande mandato parlamentar, como V.Exa. fez ao longo de toda a sua vida. Também desejo
sucesso a V.Exa. na nova missão que certamente terá em seu Estado de Minas Gerais, como tem defendido
muito nesta Comissão de Orçamento. Deixo meu abraço fraternal a V.Exa. e desejo-lhe, assim como a seus
familiares, um feliz Natal e um Ano-Novo muito próspero, com muita saúde e paz.

Sr. Presidente, antes de fazer os agradecimentos finais, peço paciência mais uma vez à Senadora
Serys Slhessarenko e ao Deputado Gilmar Machado, que não está aqui, mas já conversamos a respeito, para
que possamos encontrar uma solução ainda para garantir a implementação do PCS do Ministério Público e do
Judiciário Federal na LOA, de acordo com as considerações que o Congresso Nacional fez no próprio texto da
LOA.

Então, vamos tentar ainda. Conversei com o Deputado Gilmar Machado, e S.Exa. vai buscar
entendimentos com o Governo, para ver se ainda podemos construir algo, seja por meio de um adendo, seja por
meio de um acordo de plenário, para que o pessoal do Poder Judiciário e também do MPU não fiquem
prejudicados na aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2011. Deixo um apelo para que possamos, até às 15
horas, construir ainda uma alternativa para esse fim.

Finalmente, agradeço ao meu companheiro do PSDB, Deputado Rogério Marinho, que esteve sempre
atento, sempre presente, apresentando sugestões, emendas, destaques para o aperfeiçoamento da peça
orçamentária, como nós fizemos também com o apoio dos técnicos do Democratas. Se estão aí agora eu não
sei, mas eu quero fazer referência a eles, porque são 2 técnicos de alta qualificação, Rogério e Clóvis, que nos
auxiliaram durante todo esse trabalho.

Agradeço ao meu companheiro Eduardo Sciarra, que também esteve presente na Comissão,
trabalhando junto conosco, e ao meu Líder, Deputado Paulo Bornhausen, que nos delegou esta missão, confiou,
digamos, a coordenação da bancada a este Deputado. O meu agradecimento também ao nosso Líder.

Finalmente, agradeço ao Deputado Gilmar Machado, que sempre tem lutado na Comissão com o
propósito de conseguir avançar nas questões do Orçamento, da LDO, do Plano Plurianual. S.Exa. sempre está
presente, encontrando soluções, buscando esse diálogo entre o Governo e o Congresso Nacional, com a
paciência necessária para isso. Porque sempre há um estresse, uma dificuldades, mas aí nós temos contado
sempre com o Deputado Gilmar Machado para fazer esse trabalho, porque S.Exa. o faz com grande
competência e sabedoria.
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Finalmente, quero agradecer aos valorosos técnicos da Comissão de Orçamento. Fui Secretário de
Planejamento na Bahia por oito anos e tive a oportunidade de dirigir o orçamento do Estado nesse período.
Posso afirmar que os técnicos da Comissão de Orçamento são os mais qualificados do Brasil: são de alta
qualificação, conhecem bem a matéria, têm auxiliado os Srs. Deputados. S.Exas. tinham inclusive de aproveitar
mais esses ensinamentos que podem obter por intermédio da competência técnica desses qualificados técnicos
da Comissão de Orçamento, sob a coordenação da nossa querida amiga e companheira, mas sempre rigorosa
em relação ao cumprimento do Regimento, Myrna, que merece de todos nós uma salva de palmas.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Está inscrito o Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Deputados, Sras.

e Srs. Senadores, na condição de Coordenador da bancada do Piauí, eu quero relatar esse período que
vivemos. Em especial, quero agradecer à Relatora, Senadora Serys Slhessarenko, a sensibilidade, a
compreensão e o espírito público. Senadora, em nome de toda a bancada do Piauí, estamos aqui para registrar
nossos agradecimentos a V.Exa., que teve sensibilidade para compreender a nossa situação.

De última hora, com a melhor das intenções, foi criado o critério de se fazer a média dos três últimos
anos para contemplar os Estados por meio de emendas de bancada. Esse critério foi prejudicial ao Piauí, que,
no ano passado, teve aprovado em emendas o valor de 380 milhões. Este ano, ficaria apenas com 320 milhões.
Fizemos com que V.Exa. visse que o Estado do Piauí não poderia ser prejudicado mais do que estava sendo. E
o que seria pior: além de o valor deste ano ser muito inferior, o que prejudicaria nosso Estado, ele entraria para
os anos futuros, e o Estado seria prejudicado não apenas agora, mas nos anos seguintes.

Nobre Relatora, V.Exa. teve toda a sensibilidade e compreensão com o meu Estado. Por isso, como
Coordenador da bancada do Piauí, quero agradecer à V.Exa. Entre o ótimo e o ruim, ficamos no bom, no
razoável e, por isso, os nossos agradecimentos.

Quero dizer a todos que o processo para votação do Orçamento é o ponto culminante da atividade
parlamentar. Nada é mais importante do que o Orçamento. É missão precípua do Congresso Nacional. Sabemos
das dificuldades, dos óbices que enfrentamos.

Eu mesmo, Sr. Presidente, em determinado momento, cheguei a acreditar que não votaríamos o
Orçamento este ano. Mas, com a compreensão de V.Exa., da Relatora, do Líder do Governo, dos Líderes das
bancadas de oposição, o espírito público em primeiro lugar e, acima de tudo, o amor a nossa Pátria e com a
compreensão de todos nós de que o pior seria não votar o Orçamento, superamos todos os óbices, todas as
dificuldades e estamos hoje aqui concluindo o nosso trabalho na Comissão de Orçamento. Então, quero ter a
liberdade de dar os parabéns a todos nós que enfrentamos todas as dificuldades e as vencemos.

Diferentemente dos Deputados Luiz Bittencourt e Virgílio Guimarães, não vou me despedir. Vou dar
uma de Zagallo: vocês vão ter que me aturar aqui por mais quatro anos. (Risos.)

Agradeço também aos assessores. Quero parabenizar todos eles pelo esforço feito. É assim que se
constrói na democracia a melhor solução: a decisão amadurecida de votar o Orçamento este ano. E cumprimos
nossa missão.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Luciano Castro.
O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, Sra. Relatora, não falo aqui como

Coordenador do Comitê de Admissibilidade, mas sim na condição de Coordenador da bancada do Estado de
Roraima.

Inicialmente, agradeço a atenção especial a esta Comissão, Sr. Presidente, na sua pessoa e na de
nossa Relatora. Quero reconhecer que a Senadora veio assumir a Relatoria numa situação excepcional. S.Exa.
não construiu desde o início essa proposta, mas veio terminá-la. Demonstrando a sua competência, a sua
capacidade de entendimento com os membros do Congresso Nacional, conseguiu concluir essa proposta de
forma brilhante. Queremos render nossas homenagens à Senadora Serys, pelo seu trabalho e dedicação.

Aproveito também para dizer à Senadora que a bancada do Estado de Roraima apresentou a Emenda
nº 71240012, que trata de rede de transmissão de energia importante para o Estado. Tínhamos pedido à
Senadora, em nome da bancada, que olhasse com atenção a emenda. Sugerimos inclusive a S.Exa. que, não
podendo fazer isso aqui, que no plenário possamos ter algum tipo de entendimento com vista a esse
atendimento, já feito anteriormente.
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Agradeço ao nosso Presidente, esse lutador persistente na negociação, junto com o Deputado Gilmar,
um especialista em negociação com o Governo. O Deputado Gilmar, sem dúvida nenhuma, consegue sempre
concluir as negociações de forma brilhante.

O Sr. Presidente, meu colega de muitos anos, vai deixar esta Casa, mas eu aqui ainda vou continuar.
Como se diz: vão ter que me engolir mais quatro anos. Vou continuar na Câmara, mas certamente V.Exa. dará
sua contribuição no Senado Federal, o que muito vai abrilhantar o nosso Congresso Nacional.

Parabenizo V.Exa., toda a equipe e a nossa Senadora pelo trabalho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Senador Gilberto Goellner.
O SR. SENADOR GILBERTO GOELLNER - Deputado Moka, para nós foi uma grata satisfação ver a

Relatora, Senadora Serys, com sensibilidade, acatar emendas importantes, inclusive uma emenda proposta pelo
Senador Luciano Castro, que constitui o Fundo de Catástrofe e o Fundo Garantidor para investimentos no
agronegócio. Como não foi possível no relatório preliminar acatar toda a emenda, a Senadora Serys, com a sua
sensibilidade para com o setor, notando a importância e ouvindo a classe produtora do País, absorveu o Fundo
Catástrofe, que por lei precisa ser capitalizado em 2 bilhões de reais em 4 anos, e acatou 500 milhões de reais.
Foi articulada de última hora a importância desse fundo. É nas catástrofes que precisam ser auxiliados os
produtores rurais do nosso País.

Da mesma forma é o Fundo Garantidor, um fundo novo que foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado.
É muito importante a capitalização desse fundo. Haverá a participação dos agentes financeiros, dos produtores
rurais, e o Governo entrará com uma parte. São mais 100 milhões de reais. Na sustentação da política de preços
mínimos, vemos que os 300 milhões de reais que foram destinados também servirão. A dotação está boa: são
4,9 bilhões de reais. Infelizmente, precisamos ainda ter essa sustentação de preço, devido às dificuldades
regionais, mais dos Estados do Centro-Oeste. Eles enfrentam dificuldades de infraestrutura, todo o modelo
rodoviário de transporte. Enfim, ainda há necessidade de ampliação.

Também é importante a emenda para o Seguro Rural. O Governo havia destinado 206 milhões de reais,
já aprovados, e nós conseguimos sensibilizar a Senadora Serys para destinar mais de 200 milhões de reais ao
Seguro Rural, que é de suma importância para a classe agrícola do País.

E há também mais uma emenda na Comissão de Infraestrutura. A importância foi o Relator da
Comissão de Infraestrutura do Senado, Senador Delcídio Amaral. Uma emenda nossa e de alguns outros
Senadores vai propiciar ao DNIT 237 milhões para realizar trabalhos e projetos de viabilidade técnica em
hidrovias no País. Então, é muito importante.

Eu vejo, Senadora Serys, que estamos fechando com chave de ouro o nosso mandato no Senado
Federal. V.Exa., como Relatora, absorveu todas essas emendas, e a agricultura tem muito a lhe agradecer. Da
mesma forma, o ano passado também a agricultura foi muito bem aquinhoada. Vejo que estamos de parabéns.
O Senador Moka, que participou de tudo e ouviu todas as demandas, também vai ter um papel importante no
ano que vem no Senado Federal por mais 8 anos. Como estamos saindo, desejamos ao Deputado Moka que
cobre realmente do Governo a aplicação desses recursos tão logo forem necessários.

Meu muito obrigado. Só tenho a agradecer à Senadora Serys e ao Deputado Moka a excelente atuação
que tiveram nesta Comissão Mista de Orçamento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Obrigado, Senador.
 Deputado Fernando Chiarelli.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CHIARELLI - Sr. Presidente, Sra. Relatora, em primeiro lugar, gostaria

de dizer que pela primeira vez trabalhei diretamente com V.Exas. e isso será razão de orgulho para o resto da
minha vida, principalmente por serem os dois mato-grossenses.

Ficamos um pouco constrangido numa audiência desta, pelo que escutamos nos telefones e nos
corredores. Ou seja, parece que no salário não mexeram. Como falava o comediante: “E o salário, ó!” O que me
deixa mais constrangido é que as centrais sindicais deveriam estar aqui cercando o prédio, para que os
trabalhadores não fosse “aviltados”, entre aspas. Mas parece que eles só cercam o prédio quando alguns deles
está com problema de decoro, cassação ou coisa que o valha.

Muito bem. Agora que o Lula vai perder o emprego, ele poderia ir lá para a Venezuela ensinar o Chaves
como é que se lida com central sindical, o que lhe está causando problema. Está difícil ele se acertar lá com as
centrais sindicais. Coisa feia, horripilante. Mas o meu grande pedido é em nome dos servidores do Poder
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Judiciário Federal. Não sou servidor do Poder Judiciário Federal, apesar de que sou parte integrante dele,
porque sempre trabalhei com servidor público, estadual ou federal, em específico do Poder Judiciário, e sei do
valor dessa gente. Sei do valor do Oficial, do Cartorário e de todos eles. A situação deles parece que está um
pouco nebulosa.

Deixo um pedido pessoal, Senadora Serys e Deputado Moka, deste Deputado paulista, para que olhem
com delicadeza a situação dos servidores públicos do Poder Judiciário. Se for possível — parece-me que não —
, que façam isso em plenário. O que for possível ser feito por eles não estará errado, eu afianço.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Último inscrito, Deputado Raimundo Gomes de

Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nobre Deputado, nosso futuro Senador, de

antemão quero parabenizá-lo pelo desempenho nesse trabalho. Não é novidade para nós que já o conhecemos
há vários anos aqui nesta Casa, e já iremos articular para que em 2011 V.Exa., como Senador, e o Regimento
não proíbe, volte à presidência desta Comissão, já que a presidência irá competir ao Senado. Então, eu creio
que V.Exa., pelo desempenho que teve e a capacidade, a paciência e a articulação, e em sendo o Senado que
irá indicar a próxima presidência desta Comissão, nada mais justo do que V.Exa. voltar aqui para continuar
vermos os acertos, os erros e os avanços nessa peça orçamentária.

Por intermédio do nosso Líder João Almeida, do PSDB, com a presença do Deputado Bruno, Relator de
Receitas, do nosso Deputado Rogério, queremos dizer que a Oposição quer sempre ter um diálogo franco, ético
e transparente, para o fortalecimento do pacto federativo. É isso que foi feito na Comissão de Trabalho por
V.Exa.

A Senadora Serys — e já conhecemos toda a capacidade de S.Exa. —, com sua sapiência e paciência
ao fazer essa articulação, com certeza, vai enriquecer mais ainda o seu currículo como Relatora desta peça
orçamentária. Acima de tudo é uma missão árdua, mas a Senadora soube, dentro deste pacto federativo, sair-se
muito bem nela, no momento que o Brasil precisa de Orçamento.

Com certeza, a partir de 15 horas, nós iremos levar à frente nosso objetivo, e V.Exa., Sr. Presidente,
está de parabéns, assim como a Senadora e todos os que fizeram parte desta Comissão.

Parabéns e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Obrigado, meu amigo e meu colega médico,

Deputado Raimundo Gomes de Matos.
Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.
 A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - O Presidente pronuncia de forma supercorreta o

meu nome. Todos têm dificuldade.
Não vou fazer discurso, até pelo adiantado da hora. Está esvaziada a reunião, e temos de nos preparar

para a sessão do Congresso.
Quero dizer aquilo que já foi dito por muitos aqui e gostaria de reforçar muitíssimo a habilidade política

do Deputado Moka, nosso Presidente. Acho que se conseguiu com muita dificuldade avançar e chegar à
votação, e deve-se à habilidade política dos Deputados Moka e Gilmar Machado o esforço para se chegar ao
entendimento com toda a Comissão. Eu estava até brincando que não sei se é fácil de encontrar articulador com
todas as forças políticas igual ao Deputado Gilmar Machado.

O que aconteceu aqui para chegarmos à votação e aprovação é algo que tínhamos a obrigação e o
dever de fazer pelo Brasil, que precisa e merece ter o Orçamento. Este Orçamento é de todos os brasileiros e
brasileiras, de todos os Poderes, especialmente dos Parlamentares, das Sras. e Srs. Deputados e das Sras. e
Srs. Senadores. Deve-se a todos. Não é trabalho de um ou de outro. É da Situação, é da Oposição. É de todos
os que, de uma forma ou de outra, demonstraram vontade e determinação para aprová-lo. São necessários
também competência técnica e compromisso político. Nem só compromisso político partidário, mas
compromisso político com o Brasil, que é muito maior do que as nossas divergências, muitas vezes.

Quero agradecer a essa figura ímpar, que é como eu sempre costumo chamá-la. Ela nem sabe que eu
a chamo assim. Eu falo: “Vai lá na figura ímpar”, que é a Myrna. Competência técnica e habilidade estão nela
concentradas. É um extrato superconcentrado de competência, juntamente com a sua equipe, com certeza
também.

Agradeço indistintamente a todos os trabalhadores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
que se envolveram neste processo; aos consultores da Câmara e do Senado. Quero fazer um agradecimento
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muito especial ao Dr. André, ao Dr. Orlando, ao Dr. Eugênio, à Dra. Ana e a toda essa equipe. Havia horas em
que eu ficava imaginando que eles tinham dez ouvidos e não sei quantas bocas para falar e ouvir tudo ao
mesmo tempo. Mas eles iam com jeito e com a competência se desdobrando e dando conta do recado. Deixo
um agradecimento muito especial aos companheiros do meu gabinete, ao Sérgio, ao Wilian, ao nosso amigo
João Leão. Enfim, agradeço a todos.

Quero fazer um agradecimento muito especial à pessoa chave para que eu pudesse dar conta de tudo
isso em 10 dias, o Dalmo. Dalmo realmente é uma pessoa que fez um esforço muito grande e deu sua
contribuição para que isso tudo acontecesse. Temos aqui as assessoras Michelle, Camila, enfim todos e todas.
Então, o mérito, eu diria, é da Comissão como um todo.

Em relação aos servidores do Judiciário, nós nos esforçamos no que pudemos e não pudemos, mas
realmente não tinha como ser diferente. Mas acredito que esse esforço que foi feito por todos os Parlamentares,
especialmente pelo nosso Presidente e pelo Deputado Gilmar Machado, Líder do Governo, junto ao
Planejamento, junto ao Governo, deu uma possibilidade bastante concreta para tornar viável a questão salarial
do Judiciário. Acredito que sim, até porque o que ficou registrado, o que ficou no corpo do texto torna viável a
possibilidade de o Governo fazer essa complementação salarial.

Quero agradecer à imprensa e dizer a ela que às vezes as coisas são meio controversas, mas deixo
muito claro que às vezes também saem algumas questões até pelo entendimento que temos delas e às vezes
de como isso é elaborado. A questão, por exemplo, do corte do PAC. Eu não fiz nenhum corte no PAC. Isso tem
que ficar muito claro. Não fiz nenhum corte no PAC, repito. Esse corte veio dos Setoriais. Ao contrário, por
intermédio de emendas dos Parlamentares, portanto mérito do Parlamento, fizemos alguns reajustes e foi
possível dar um plus, vamos dizer assim, ao próprio PAC. Não fizemos cortes, ao contrário, fizemos acréscimo.
Então, esse equívoco precisa ser superado. Claro que isso faz parte da política, esse jogo, esse entendimento,
mas também não podemos pagar um preço por coisas que não fizemos. Fiz um esforço muito, muito grande.
Conversei por telefone ou pessoalmente com todos aqueles que nos procuraram, bancadas, coordenador de
bancada, Líderes.

Para finalizar, mais uma vez agradeço ao nosso Presidente. Não precisávamos pedir duas vezes o
auxílio de S.Exa. Era apontar a necessidade e ele já estava procedendo: “Presidente, eu preciso de uma reunião
com os Líderes, tal hora”. Pronto. Ele já estava convocando os Líderes e assim sucessivamente. Acredito que o
sucesso, não tenho dúvida, foi de toda esta Comissão, sob a Liderança do atual Deputado, futuro Senador
Waldemir Moka e do nosso Líder do Governo Gilmar Machado e de todas e todos os membros desta Comissão.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Antes de encerrar, eu quero dizer à Senadora Serys

que foi um orgulho muito grande, um privilégio trabalhar com S.Exa. e agradecer aos Parlamentares.
Finalmente quero dizer que eu não pedi ao meu partido para ser indicado Presidente da Comissão do

Orçamento. Nunca reivindiquei. Fui indicado pelo Presidente do partido, o hoje Vice-Presidente da República
Michel Temer, e pelo Líder Henrique Eduardo Alves.

Então, ao encerrar o meu trabalho, eu agradeço, em nome de Michel e de Henrique, a todos os
Parlamentares com quem aqui eu convivi. Um agradecimento muito especial à população do meu Estado do
Mato Grosso do Sul, que, no último pleito, me fez Senador da República pelo meu Estado.

Muito obrigado.


