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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Está aberta a reunião.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Então, V.Exa. vai abrir a sessão?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Declaro iniciada a primeira reunião ordinária da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
da Pauta 2/2010.

Não há número regimental para deliberação na representação do Senado Federal.
Aproveito, enquanto aguardamos o número regimental no Senado, para dizer que a Presidência recebeu o

Ofício nº 51/2010, do Gabinete da Liderança do PTB do Senado da República:
“Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a V.Exa. para indicar, em nome do Partido Trabalhista

Brasileiro, PTB, o ilustre Senador Gim Argello, Líder da bancada no Senado Federal, para a Relatoria-Geral
do Orçamento da União de 2011.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa. protestos de estima e
consideração.

SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI
Vice-Líder do PTB”.

Quero ouvir do Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado, se há realmente essa confirmação. V.Exa.
tem essa informação? É uma indicação formal do Vice-Líder do PTB no Senado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras.
Senadoras e Srs. Senadores, é uma indicação. A Líder, Senadora Ideli Salvatti, disse que foi um acordo feito com o
bloco, porque caberia ao bloco coordenado pelo PT no Senado Federal a indicação do Relator, mas, num
entendimento entre o PT, o PMDB, o PTB e a base de uma forma geral, se propôs que a Relatoria do Orçamento
ficasse com o Senador Gim Argello e a Relatoria da LDO ficasse com o Senador Tião Viana. Depois, chegariam
outros ofícios para os encaminhamentos das Relatorias-Setoriais, e tanto o PT como o PMDB vão abrir mão da
primeira escolha de Relatoria-Setorial para o PCdoB, para o Senador Inácio Arruda.

Esse foi o entendimento construído. Agradecemos a V.Exa. por encaminhar esse entendimento para que
pudéssemos iniciar nossos trabalhos, já que agora, pela resolução, tanto o Relator-Geral quanto o da LDO precisam
iniciar os trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Recolho a informação de V.Exa. A Presidência

considera formalmente indicado para Relator do Orçamento da União o ilustre Senador da República Gim Argello.
V.Exa. tem a palavra, Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, eu queria que V.Exa. informasse se já ocorreu a

indicação dos Vice-Presidentes da Comissão e dos representantes dos partidos na Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência encaminhou ofício solicitando dos

partidos a indicação daqueles que formarão aqui o Colegiado de Líderes. Já indicaram formalmente, até para
conhecimento: na Câmara dos Deputados, o Deputado Devanir Ribeiro representará o PT no Colégio de Líderes;
PTB, o Deputado Arnon Bezerra; PSC, o Deputado Eduardo Amorim; PPS, o Deputado Arnaldo Jardim; PSB, o
Deputado Valadares Filho; PDT, o Deputado Ademir Camilo; PV, o Deputado Fábio Ramalho.

A Presidência pretende definir os comitês, todas as indicações, as Relatorias, exatamente a partir da
formalização, discutindo e fazendo um consenso com os representantes dos partidos.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Do PMDB, ainda não veio a indicação.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, nós teríamos prazo até amanhã, foi confirmado,

para fazer todas as indicações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Até amanhã.
Quero completar a informação, Deputado José Rocha. A Presidência, com a aquiescência do Plenário, deu

prazo aos partidos para que essas indicações fossem formalizadas até a data de amanhã.
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Portanto, eu devo esperar até amanhã para recebê-las, para que na próxima sessão ordinária, que é
sempre às quartas-feiras, nós possamos... Mas se até lá eu as tiver, quero me antecipar — a Presidência —, numa
reunião com essas Lideranças para tratar exatamente das composições, sobretudo das Relatorias-Setoriais e dos
comitês de que a Comissão precisa.

Eu quero também comunicar à Casa que nós já recebemos indicações de vários partidos para as
Relatorias-Setoriais. Nós as estamos recebendo. Eu não vou ainda declinar nomes, porque é natural que os vários
partidos de um bloco, isto acontece muito, indiquem para a mesma Relatoria às vezes até 3 nomes.

Por isso é que as indicações precisam ser fruto de entendimento com as várias Lideranças. Então, embora
as estejamos recebendo, eu discutirei isso com os Líderes, depois de constituído o Colégio de Líderes.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Presidente, primeiro, eu quero elogiar a indicação do Relator, Senador
Gim Argello. Eu entendo que S.Exa. tem todas as condições para elaborar um relatório à altura das discussões da
Comissão, como também de fazê-lo dentro do prazo estipulado pelo Regimento Interno da Comissão.

E também gostaria que V.Exa. anunciasse quais são os Vice-Presidentes da Comissão, que eu ainda não...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado José Rocha, é importante que aguardemos,

porque a Presidência está recebendo indicações de mais de um Parlamentar para o mesmo cargo. Por isso, eu não
gostaria de citar nomes ainda.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não, Vice-Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para Vice-Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ainda terá que haver eleição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Nós teremos que fazer eleição. Mas temos que primeiro

discutir a que bloco cabe. Essa discussão ainda existirá.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - A próxima reunião da Comissão poderia ser dedicada exclusivamente,

Sr. Presidente, à eleição dos componentes da Mesa que faltam.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - É que a Presidência deu prazo formal para que as

indicações acontecessem até quinta-feira, amanhã. Então, eu não posso definir ainda, porque estou aguardando
outras indicações.

O que eu posso adiantar para V.Exa. é que na próxima semana, na próxima reunião, nós formalizaremos a
Mesa Diretora.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Essa era a minha sugestão, Sr. Presidente. Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, primeiro, eu quero também parabenizá-lo pela

sua eleição. No dia, eu não pude ficar até o final. E também elogio a indicação do Senador pelo PMDB da Capital
como Relator-Geral.

Olhando bem aqui e considerando a pergunta do nobre Deputado que me antecedeu, queria fazer uma
proposta a V.Exa. Aqui, temos de chegar ao extremo do consenso. É o que podemos chamar do consenso
progressivo. Lógico, todos querem todos os cargos. Há muita gente, e todos são competentes. Todos nós que
somos Deputados temos competência para estar em qualquer função para a qual formos designados. Porém, para
obtermos êxito no funcionamento da Comissão durante o ano todo — e este é um ano complicado, um ano eleitoral,
em que vamos permanecer muito mais nas bases do que aqui, mas a nossa Comissão tem de andar —, faria a
seguinte proposta. Até amanhã, V.Exa. receberia todas as indicações para os cargos. Tudo bem. Mas, na terça-
feira, quando estivermos chegando — normalmente, os Deputados chegam no período da tarde —, que realizemos,
se possível, coordenados por V.Exa., uma reunião com os representantes das Lideranças, do PT, do PMDB, do PV,
de todos os partidos que têm assento na nossa Comissão. Que V.Exa. avoque uma reunião para que possamos
fazer uma discussão entre nós, porque somos mandatários. Cada partido tem um Líder porque é mandatário do
anseio ou da vontade de sua bancada.

Se fizermos isso, vamos ganhar tempo para quarta-feira, porque na quarta-feira vira uma torre de
babel. Já participei algumas vezes, quando podíamos repetir todos os anos. Isso pode criar caso. E às
vezes cria rusgas que demoram para voltar à normalidade. V.Exa. é quem pode, deve e tem competência
para nos chamar, na terça-feira, lá  pelas 17h, 18h, 19h — V.Exa. pode determinar o horário —, para que
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possamos chegar a um acordo. Viria também o Líder do Governo, que representa o Governo, para que
entendamos como funciona isso aqui, para que a bola role redondinha durante todo o ano de 2010.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero dizer a V.Exa. que faremos a reunião, não sei se

na terça-feira, vou consultar ainda. Acho que terça-feira é um bom dia. Mas não vamos chegar à próxima reunião
ordinária sem que a Presidência tenha se reunido com os Líderes evidentemente. Por isso, estou tomando cuidado.

Como dei prazo até amanhã, não posso chamar reunião que não seja depois de quinta-feira. Acho que o
melhor dia, V.Exa. tem razão, é terça-feira. Possivelmente, vou me comunicar com todos os Líderes e fazer essa
reunião na terça-feira, de preferência na parte da tarde, até porque fica mais fácil para que os Parlamentares
estejam aqui.

Quero comunicar também que a Liderança do Governo no Congresso Nacional já indicou o nome do
Deputado Gilmar Machado para representá-la na Comissão de Orçamento. Representa a mim também.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não. Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo pela Presidência que

assume e dizer que, como membro do PMDB, seu colega, tenho a honra de estar à disposição para, no que for
necessário e possível, colaborar para que a sua Presidência e a Relatoria deste ano no Orçamento sejam de bom
alvitre e de bom sucesso para todos nós.

Faço, Sr. Presidente, uma sugestão. Estamos a 7 de abril. Até a próxima semana, primeira quinzena de
abril, esta Comissão ainda está em instalação. Os documentos que aqui são distribuídos são de fevereiro, e a crítica
que ouvimos no Plenário é a de que o Governo está usando medidas provisórias para áreas de efeito financeiro e
administrativo.

De qualquer forma, Sr. Presidente, fica a sugestão para que possamos discutir uma mudança no
Regimento Interno do Congresso Nacional para que esta Comissão comece a funcionar, como as outras, logo no
início do período legislativo. Não tem sentido uma Comissão tão importante e necessária como esta passar 45 dias
sem funcionar quando decisões extremamente importantes do ponto de vista orçamentário, inclusive
contingenciamentos, estão sendo tomadas sem que possamos fazer uma avaliação no momento justo.

Cumprimento V.Exa e me coloco à sua disposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Recolho a ponderação de V.Exa., que acho procedente.

Este ano, poderíamos realmente fazer essa modificação, que seria muito útil para a Casa e para todos nós.
Esta Presidência fez um esforço muito grande. Nós tínhamos 1 medida provisória. Nomeamos o Relator,

que produziu o relatório. Estamos aptos para votar essa medida provisória, cuja passagem aqui é muito rápida. Se
não for votada, vai direto para o Plenário. Vou tentar agilizar o máximo para que esta Comissão aprecie e vote as
medidas provisórias. Isso é importante.

Lamentavelmente, tenho que encerrar a sessão, porque não há quorum no Senado Federal para
deliberação. O Deputado Luiz Carreira já arguiu, e a Presidência sempre será escrava do Regimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, temos que chamar a atenção das Lideranças e
sobretudo dos partidos no sentido de que os membros indicados para a Comissão compareçam às reuniões. Não é
possível que, toda vez que formos reunir esta Comissão, sempre haja dificuldade de atingir o quorum no Senado.
Na Câmara, às vezes conseguimos, porque a base física está aqui, chamamos mais rapidamente. Mas o que tem
acontecido frequentemente é que não há quorum no Senado e as reuniões não acontecem.

Não é nossa intenção absolutamente obstruir os trabalhos, muito pelo contrário. Temos na pauta um
requerimento do Deputado Júlio César sobre o qual eu já havia até conversado com o Líder do Governo na
Comissão, Deputado Gilmar Machado. Não haveria maiores dificuldades. Mas acho que isso é uma maneira de
pressionar os partidos e as Lideranças a tomar as suas providências. Se o Deputado ou o Senador não pode
comparecer à reunião, paciência, que se mude, bote outro. Agora, não dá para ficar, toda vez, esperando quorum
que não acontece.

V.Exa pode efetivamente fazer uma recomendação, na reunião que teremos na terça-feira, aos diversos
coordenadores das bancadas para que realmente pressionem os seus Líderes a conversar com a bancada,
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instruindo-a no sentido de que as pessoas compareçam às reuniões e passem, na verdade, a assumir
responsabilidades nelas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa tem razão. A Presidência e os funcionários da
Comissão passaram a manhã inteira fazendo convocações. V.Exas. devem ter recebido nos gabinetes. Vou me
empenhar para que possamos ter quorum nas sessões ordinárias.

V.Exa. tem a palavra, Deputado Chico Lopes. Em seguida, o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Primeiro, quero parabenizá-lo pela eleição — eu também não estava

no final — e dizer da responsabilidade que V.Exa vai ter conosco. Já aparecem problemas antes de começarem os
trabalhos.

Foram feitas 2 colocações bem interessantes. A primeira é do Deputado Colbert Martins, que quer que esta
Comissão comece no início do ano, como qualquer outra. Concordo com ele pela responsabilidade. Toda matéria
nesta Casa é importante, mas, na minha compreensão, o Orçamento é a peça mais importante, porque sem
Orçamento não há administração nacional. Portanto, acho que poderíamos dar uma visão melhor e mais
contundente a esta Comissão.

A segunda, a crítica ou a preocupação do Deputado que me antecedeu, é justa, até porque há suplentes —
eu sou um deles. Cabe, então, à organização do partido e às Lideranças, se o Senador ou o Deputado não puder
vir, convocar o suplente, porque o suplente existe exatamente para esse tipo de coisa. Tanto que ficamos sempre
no segundo plano. Apesar de não ter discriminação, no duro o indicado é Fulano, é Beltrano, e nós somos como
bandeirinha, corremos de um lado para o outro. Se não tiver o juiz dizendo o que aconteceu, não aconteceu mesmo.

Queria dar a minha contribuição, porque sou contabilista, sou dessa área e sei que esta Comissão é
importante e não pode ser por nós subestimada. Toda a vida, no fim do ano, fica aquela correria, nós fazendo coisa
apressada, e depois vêm as críticas, porque não saiu um Orçamento que correspondesse à necessidade e à
realidade do momento.

Era a observação que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão. Tem razão o

Deputado Luiz Carreira, não há quorum no Senado neste momento — há na Câmara. Mas V.Exa está fazendo um
esforço muito grande. O Deputado Dilceu Sperafico está presente, o relatório está aqui. Nós não podemos votar,
evidentemente, mas a leitura, imagino, pode ser possível. S.Exa. apresenta o relatório, até como um estímulo, sem
a votação, porque sei que V.Exa não pode colocar em votação, já que não há quorum neste momento. Temos feito
isso no Plenário da Casa. O próprio Presidente Michel tem começado as sessões, às vezes, sem quorum, com a
leitura, que é interrompida no momento da votação.

Submeto, então, a V.Exa essa sugestão, consultado o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, não há qualquer objeção também da nossa parte. A

leitura pode ser feita sem nenhum problema.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Plenário concorda com a leitura. Agora, a Presidência

quer esclarecer, até porque foi alertada aqui pela assessoria, que, para a leitura, é preciso que a Presidência entre
na Ordem do Dia. E, para entrar na Ordem do Dia, há necessidade de quorum na Câmara e no Senado. Ou seja, há
um impedimento formal e legal até para a leitura.

Entendo também que o Plenário é soberano. Falta 1 Senador para que tenhamos quorum nas 2 Casas. Se
V.Exas. permitirem, eu posso...

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, coloque ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acaba de chegar e formalizar o quorum o Senador Gim

Argello. Se V.Exa não tiver objeção... Peço ao ilustre Senador Gim Argello que assine o livro de presença. Haverá
quorum, naturalmente após a assinatura do Senador, para a deliberação nas 2 Casas do Congresso Nacional.

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

Não havendo discussão, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regimento Interno da
Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 9ª reunião extraordinária, convocada em 8 de
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dezembro de 2009; 10ª reunião extraordinária, realizada nos dias 8, 9, 10, 14 e 15 de dezembro de 2009; 11ª
reunião extraordinária, convocada em 17 de dezembro de 2009; 12ª reunião extraordinária, realizada nos dias 17,
21 e 22 de dezembro de 2009; 1ª reunião extraordinária, realizada em 30 de março de 2010; reunião de Instalação e
Eleição da Mesa Diretora da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 30 de
março 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.
Vamos passar à Ordem do Dia.
Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1/2006, alterada pela Resolução nº

3/2008, ambas do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória nº
485/2010-CN,  que “abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Educação e de Transferência a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global de 1 bilhão e 600 milhões de reais, para os fins que especifica”.

Relator: ilustre Deputado Dilceu Sperafico.
A Presidência vai pedir a cooperação do Plenário, para que passamos ouvir o relatório do ilustre Deputado

Dilceu Sperafico.
Foram apresentadas 2 emendas.
O voto é favorável à medida provisória, nos termos proposto pelo Poder Executivo, com indicação para a

inadmissibilidade da Emenda nº 2 e para a rejeição da Emenda nº 1.
O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fiz a análise,

juntamente com a assessoria, da medida provisória e vou passar a ler o voto do Relator.
O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização o exame e a emissão de parecer à medida provisória que abra crédito
extraordinário, conforme o art. 62 e o art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Consoante o art. 5º da citada resolução, combinado com o art. 6º, §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir
parecer único, manifestando-se sobre a matéria em itens separados quanto aos aspectos constitucionais, inclusive
sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira e orçamentária e sobre o
cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º, os quais se passa a examinar.

II.1. Exame do aspecto constitucional — pressupostos de relevância e urgência
O § 3º do art. 167 da Constituição Federal dispõe que “a abertura de crédito extraordinário somente será

admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública, observado o disposto do art. 62”.

Por sua vez, o art. 62 estabelece que “em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional”.

Embora não se vislumbre o caráter de imprevisibilidade, a Exposição de Motivos nº 60, de 2010, que
acompanha a medida provisória em análise, justifica a adoção da medida, quanto aos aspectos de urgência e
relevância, pela necessidade de entrega tempestiva de recursos com risco à manutenção da prestação de serviços
públicos essenciais, no caso a assistência ao ensino médio.

II.2. Exame da adequação financeira e orçamentária
Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, “o exame de compatibilidade e adequação

orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange a análise de repercussão sobre a receita ou a despesa
pública da União e da implicação quanto o atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em
especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

Da análise da medida provisória, não se vislumbra contrariedade às normas orçamentárias e financeiras
vigentes, sobretudo no tocante à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
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Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000); à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2008-2011 (Lei nº
11.653, de 7 de abril de 2008) e com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 (Lei nº 12.017,
de 12 de agosto de 2009); e com sua adequação à Lei Orçamentária para 2010 (Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de
2010).

II.3. Verificação do cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN
O § 1º do art. 2º da Resolução 1, de 2002-CN, prevê que “no dia da publicação da medida provisória no

Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva mensagem e
de documento expondo a motivação do ato”.

A Exposição de Motivos nº 60/2010/MP, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, acerca de envio de documento
expondo a motivação da edição da medida provisória.

II.4. Exame do mérito
Tendo em vista a relevância e a urgência explicitadas na EM 60/2010, aliadas à necessidade da realização

imediata da despesa, que poderia ficar comprometida se submetida ao processo legislativo ordinário, considera-se
imprescindível e necessária a imediata intervenção do Governo Federal, tornando meritória a edição da medida
provisória.

II.5. Análise das emendas
Foram apresentadas, no prazo regimental, 2 emendas a este crédito extraordinário.
O art. 111 da Resolução nº 1, de 2006-CN, que dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se

refere o § 1º do art. 166 da Constituição, bem como sobre a tramitação das matérias de sua competência,
estabelece que “somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida
provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente”.

A Emenda nº 2 conflita com o referido dispositivo, uma vez que inclui dotação orçamentária, razão pela
qual deve ser inadmitida.

Já a Emenda nº 1, embora vise suprimir parcialmente a dotação consignada no Crédito, rejeito-a no mérito,
em que pese o nobre propósito de suas iniciativas, por considerar que o acatamento do pleito ensejaria redução
significativa do crédito, com evidentes prejuízos às ações contidas nos programas de trabalhos do anexo da medida
provisória, consubstanciado nos argumentos apresentados na Exposição de Motivos nº 060/2010/MP, que
acompanha a proposição. Além disso, cumpre ressaltar que os recursos de crédito já estão integralmente
empenhados.

Diante de todo o exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória nº 485, de 2010, na forma
apresentada pelo Poder Executivo, tendo por inadmitida a Emenda nº 2 e rejeitada no mérito a Emenda nº 1.

Sala das sessões, 6 de abril de 2010.
Este é o relatório.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitida
a Emenda nº 2, o que foi sugerido pelo Relator.

O relatório está em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente, há um questionamento. Apenas uma das

emendas...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deixe-me só encerrar.
Aprovado na representação da Câmara dos Deputados.
V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Apenas uma das emendas foi inadmitida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - E a outra foi rejeitada pelo Relator.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Foi rejeitada pelo Relator?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação o relatório na representação do Senado
Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, para conceituar minha intervenção como questão

de ordem, primeiro eu precisava saber se já há designação formal do Relator-Geral do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não há indicação formal, porque eu ainda não assinei o

ofício. Mas a Presidência já recebeu, e o Líder do Congresso Nacional, Deputado Gilmar Machado, confirmou a
indicação do ilustre Senador Gim Argello.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, com base na Resolução nº 01, de 2006, Congresso
Nacional, art. 16, no inciso X: “cada Parlamentar somente poderá, em cada Legislatura, exercer uma vez, uma das
seguintes funções” e elenca todos os dispositivos — Relator-Geral, Relator de Receita, o Setorial, o Relator do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Relator do Projeto de Lei de Plano Plurianual. A minha leitura é que,
uma vez exercida na Legislatura qualquer uma dessas funções, há o impedimento de exercer a outra.

Então, submeto questão de ordem a V.Exa. para que isso seja devidamente apreciado pela Mesa a fim de
que haja a devida formalização por parte da Comissão Mista de Orçamento em relação à matéria.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para contraditar, embora, Deputado Gilmar Machado,

eu queira responder.
Deputado Bruno, esse entendimento que V.Exa. acabou de ter já havia sido colocado para a Presidência. A

Presidência, após ouvir também, acabou por decidir e interpretar da seguinte forma, é muito claro: cada Parlamentar
somente poderá, em cada Legislatura, exercer uma vez uma das seguintes funções listadas —Relator-Geral,
Relator da Receita, Relator Setorial, Relator do Projeto de Lei. O ilustre Senador foi Relator Setorial uma vez, ele
não poderia uma segunda vez, mas, no entendimento da Presidência, ele pode ser Relator-Geral porque o será pela
primeira vez.

Para contraditar, o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ilustre Deputado Waldemir Moka, nosso Presidente, eu queria

concordar com a interpretação de V.Exa., porque o texto é muito claro na Resolução. O que a Resolução inviabiliza
e impede é exatamente que o Parlamentar possa exercer... Por exemplo, não pode ser Relator do Orçamento 2 ou 3
vezes, mas ele pode, sim, se Relator-Geral, pode ser depois Presidente. Se ele for indicado 2 vezes... Porque um
ano ele tem que ficar fora. Então, na verdade ele pode exercer 2 funções no período e, nesse período, o Senador
Gim Argello foi Relator Setorial. Portanto, isso não inviabiliza ele ser agora nosso Relator-Geral.

Portanto, a interpretação de V.Exa. é correta. Pessoalmente, discordamos da interpretação do Deputado
Bruno. Agora, é lógico que esse é um direito dele, e pode ser questionada a Comissão de Constituição e Justiça,
mas queremos deixar claro que com a interpretação de V.Exa. concordamos plenamente e a defenderemos.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, para dar prosseguimento, primeiro, não tenho
interpretação conclusa em relação à matéria. É questão de ordem para que possamos fixar a jurisprudência
necessária por parte da Comissão. Ao mesmo tempo, acho que cabe qualquer tipo de recurso, porque a matéria
não é constitucional. Não estamos regidos pelo Regimento Interno das nossas Casas, mas pelo Congresso
Nacional.

Consulto a V.Exa. se podemos utilizar o dispositivo do art. 154 para que essa matéria seja devidamente
formalizada pela Consultoria da Comissão Mista de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu recolho, mas a questão de ordem quem decide é a
Presidência. Eu acabei de decidir. V.Exa., se quiser recorrer da decisão da Presidência, fique à vontade.

Próximo item.
Ofício nº 31, de 2010, de 10 de fevereiro de 2010, encaminhado pelo Relator-Geral do Orçamento para

2010, Deputado Magela, que “solicita correção de erro material verificado no ‘Quadro 10-C - Programação Referente
à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Constituição Federal, art. 212)’, constante do Volume I



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

8

do Autógrafo do Projeto da Lei Orçamentária para 2010”, em observância ao disposto no art. 152 da Resolução nº 1,
de 2006, do Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, mesmo esta matéria constando da pauta da

reunião anterior — estamos vendo aqui o volume de matéria a ser analisada — a nossa consultoria não teve
oportunidade de concluir a análise que entendemos suficiente para discutir a matéria. O que estamos solicitando, na
realidade, é a possibilidade de deixarmos para a próxima semana a votação desta matéria, até que possamos
concluir a análise de todo esse material, que é bastante extenso.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Só queria fazer um apelo ao Deputado Eduardo Sciarra. Sei
que, logicamente, é correto S.Exa. pedir um tempo maior para examinar e analisar esse ofício, só que, na verdade,
esse ofício é fundamental. Faltou um anexo na hora da publicação. Não foi o Relator, que fez corretamente o texto e
mandou. Só que, na hora de publicar, faltou um anexo, e estamos com problema de pagamento inclusive de várias
obras do País exatamente por causa desse anexo, perfeito? Mas se o Deputado Eduardo Sciarra necessita desse
tempo...

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Na realidade, o que foi publicado é o que está na PLOA e não
na LOA. O assunto é outro. Não estão batendo os quadros, e gostaríamos de poder conferir essa diferença que
existe. Não é nenhuma ação protelatória; é simplesmente para poder analisar e, com responsabilidade, apreciar a
matéria que será votada aqui.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Entendi. Sem problemas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência vai acatar a sugestão de V.Exa. Está

retirado da pauta.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Fica automaticamente colocado na pauta da sessão da

semana que vem.
Item 3. Requerimento nº 1...
Antes, porque esse requerimento vai acabar tomando tempo, quero passar a palavra ao Senador Gim

Argello.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Sr. Presidente, muito obrigado.
Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, só para agradecer, dizer meu muito obrigado, e dizer que

todos os prazos serão respeitados; todos os compromissos com esta Comissão serão cumpridos na íntegra.
Agradeço a confiança de cada um dos senhores e estou à disposição.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Quero ainda dar conhecimento ao Plenário do Ofício nº

19, de 2010, também do Senado Federal, do gabinete da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo:
“Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Tião Viana para Relator da

Lei de Diretrizes Orçamentárias —LDO, representando o Bloco de Apoio ao
Governo.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Exa. protestos de estima
e consideração.

Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e Bloco de Apoio ao
Governo.”

 A Presidência acata a indicação do ilustre Senador Tião Viana como Relator da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Último item desta pauta.
Requerimento nº 1, de 2010, da Comissão Mista de Orçamento, que “requer a convocação do Ministro do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, para prestar esclarecimentos à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (sobre o contingenciamento de dotações do Orçamento de 2010)”.

O autor é o ilustre Deputado Júlio Cesar.
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O autor está com a palavra para apresentação do requerimento.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, este

requerimento, a priori, convocando, pela distinção e pelo apreço que temos pelo Ministro, inclusive colega nosso
desta Casa, vou transformá-la em convite. O questionamento do requerimento é o contingenciamento do Orçamento
de 2010, de 21,8 bilhões de reais.

(Intervenção fora do microfone Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Mas é que tem a reserva de contingência das emendas. Estou

falando, o outro é com o Governo mesmo.
Desse dinheiro, desses recursos, Sr. Presidente, excluindo a reserva de contingência, que chega a 29,

desse total, praticamente tudo é emenda — emendas de bancada, emendas coletivas, emendas de custeio, e
emendas de investimento — exatamente no momento que a Receita Federal, na semana passada, esteve conosco
na Comissão de Finanças e Tributação e anunciou que, no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, que foi baixo, as
receitas da União cresceram 12,17%. Cresceu em janeiro, em relação a janeiro do ano passado; cresceu em
fevereiro; cresceu mais ainda em março, e a perspectiva é de crescimento em torno de 5% do PIB brasileiro, contra
praticamente zero, alguma coisa próxima de zero, do PIB, no ano passado.

Então, eu vejo esse contingenciamento como excessivamente alto. Eu gostaria de pedir esclarecimentos,
uma vez que os Ministérios onde há maior número de emendas, como o da Integração Nacional, do Turismo, dos
Esportes e da Agricultura, foram os que receberam os maiores percentuais de corte.

Por isso que eu gostaria de transformar em convite, ao invés de convocação, mas a presença do Ministro é
imprescindível para prestar esse esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência põe em discussão o requerimento.
Está inscrita para discutir a ilustre Deputada Maria do Rosário.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo também por sua

eleição, o Sr. Relator.
Eu me inscrevi com o sentido de sugerir ao Deputado Júlio Cesar, que, com sua experiência e

sensibilidade, já inclusive transforma seu requerimento de convocação em convite... Considero que esse é um gesto
bastante importante de sua parte, Deputado. Acredito que nós devemos inclusive aprová-lo.

Não há nenhum problema, até porque o Sr. Ministro Paulo Bernardo estará conosco na Comissão Mista de
Orçamento para debater a LDO agora, cujo projeto será encaminhado até o dia 15 deste mês. Então, talvez
pudéssemos inclusive organizar a agenda de forma a ampliarmos, termos um momento da LDO, um momento da
questão do contingenciamento.

O Ministro Paulo Bernardo é daqueles Ministros presentes na Casa, prontos ao debate, em todos os
momentos. Em que pese seja eu nova nesta Comissão, em cada momento que nós precisamos da atuação e da
relação Parlamentar com o Ministro Paulo Bernardo, seguramente, pela trajetória parlamentar dele, nós contamos
com ele aqui e em vários lugares da Casa.

Deputado Júlio Cesar, V.Exa. já transformou de convocação em convite, e nós teremos certamente um
bom ano de trabalho. A presença do Ministro será bastante importante para debatermos as questões que o senhor
propõe e a própria LDO, em seguida, quando chegar aqui seu projeto.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Está inscrito o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, não é para tratar do convite, mas de outro

aspecto.
O Deputado Júlio Cesar e eu somos Membros da Comissão de Finanças e Tributação. Nós tivemos, nas 2

últimas semanas, 2 importantes reuniões com o Secretário do Tesouro Nacional e com o Secretário da Receita
Federal. Os dados que o Deputado Júlio Cesar apresenta exatamente dão conta do equilíbrio das contas públicas,
da responsabilidade fiscal com que o Governo vem trabalhando. O Secretário da Receita Federal apresentou os
dados mostrando que é necessário fazer o primário para poder baixar. Tivemos uma importante reunião.

Disse o Secretário, é importante informar para a Comissão, que isso é um ato de rotina. Um governo que
tem responsabilidade, diferentemente do que alguns dizem, de que há a gastança, que há isso e aquilo; um governo
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que tem responsabilidade fiscal faz isso. É uma medida cautelar. Não é corte de nenhuma emenda, é uma medida
cautelar.

O nobre Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado, sabe que é uma medida de quem tem
responsabilidade com as contas públicas, com o equilíbrio macroeconômico do nosso País. Portanto, o Governo
tem dimensão da importância de este ano liberar o que for necessário.

Eu vejo com muita tranquilidade esse contingenciamento — que, evidentemente, não é tão pequeno — de
21 bilhões, mas já faz parte da rotina de qualquer governo que tem responsabilidade com as contas públicas.

Nós discutiremos com o Ministro Paulo Bernardo quais são as emendas que não podem ser cortadas, as
que são estruturantes nos Estados. Eu acho que é o processo de negociação que esta Comissão poderá fazer, e
creio que V.Exa, como Presidente, e o Senador Gim Argello, como Relator, podem perfeitamente nos ajudar nesse
processo de negociação no que diz respeito às emendas coletivas, que é a preocupação do Deputado Júlio Cesar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão o requerimento.
Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, aprovar um convite ao Ministro Paulo Renato,

que foi Presidente desta Comissão, e que aqui virá com toda tranquilidade para debater esse assunto, eu acho nada
mais natural. Até, provavelmente, se tivéssemos tido a iniciativa, o Deputado Júlio não precisaria ter feito, nós
deveríamos ter convidado o Ministro imediatamente, até porque se tomou uma medida que diz respeito à nossa
Casa.

Mas o PMDB tem uma proposta de discussão, que se chama impositividade do Orçamento, para evitar que
nós, em dezembro, aprovemos uma lei e, em janeiro, essa lei já não valha mais nada. Nem discussão prévia existe
conosco. A discussão aí, no meu entendimento, trata-se de uma questão de prerrogativa do Parlamento. Se a gente
aprova, é porque tínhamos condição de aprovar. Não dá para sair com uma aprovação daqui e daqui a pouco
temos... Não é corte, evidentemente. Contingenciamento é pior do que corte: é falta de respeito com uma decisão
que é lei, que aprovamos aqui.

Portanto, acho que é muito bom que o Deputado Paulo Bernardo aqui venha, o ex-Deputado, nosso
Ministro. Vamos ter a sensibilidade do Governo para poder inclusive analisar os cortes. Mas, do ponto de vista
Parlamentar, o PMDB vai colocar... Nosso Presidente Michel Temer está com essa matéria, e vamos colocar em
discussão, que se chama a impositividade da lei orçamentária como uma lei qualquer que precisa ser aprovada e
precisa ser cumprida.

Portanto, aprovamos a proposta do Deputado Júlio.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente, Deputado José Maia Filho pede a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir?
O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente, veja que é evidente que todos apoiaremos o

requerimento de convite do Deputado Júlio César, mas o Democratas também é favorável ao Orçamento impositivo.
Já existe inclusive um projeto, que já foi aprovado no Senado pelo então saudoso Senador Antônio Carlos
Magalhães, que está na CCJ.

Acho que é o momento de nós, efetivamente, já sabendo de todas essas fragilidades que temos quando
aprovamos aqui uma lei e o Governo depois contingencia ou corta, dando uma insegurança do nosso trabalho, das
nossas elaborações e discussões... Acho que é um momento de transição de Governo, ninguém sabe quem será o
próximo Governo, de não haver uma interferência política, enfim, de valorizarmos esta Casa com um Orçamento
impositivo que só vai servir para fortalecer efetivamente o Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão.
Em votação requerimento. É um requerimento que eu, recolhendo o que o Deputado...
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Transforma em convite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Foi transformado em convite. V.Exa. confirma. Então, é

um requerimento que convida o Ministro do Planejamento para que venha a esta Comissão para dar explicações
sobre o recente corte no Orçamento.

Os Srs. Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado na representação da Câmara.
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Os Srs. Senadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

Aprovado no Senado.
Foi aprovado o requerimento.
Concluída a votação das matérias constantes da pauta, encerro os trabalhos, antes convocando reunião

ordinária para o dia 14 de abril, quarta-feira, às 14h30min, neste plenário.
Declaro encerrada a presente reunião.


