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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 3ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 4/10.
Informo ainda que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Comunico que há quorum na representação da Câmara, porém não há quorum na representação do

Senado. Mas há uma informação do Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado, de que a Senadora Ideli já está
a caminho com os Senadores. Eu pediria, até para o bom andamento dos trabalhos, que nós pudéssemos,
enquanto damos algumas informações, aguardar, para que haja constituição do quorum na representação do
Senado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, gostaria de uma informação da Mesa. Quais são os

projetos que estão para ser discutidos na pauta de hoje? Porque não recebi a pauta ainda. Os Relatores já se
encontram presentes na sessão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Na pauta estão o PL nº 1, cujo Relator é o Deputado
Edio Lopes, que se encontra no plenário da Comissão; e o PL nº 2, cujo Relator é o Deputado Colbert Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pronto e com o relatório aqui, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação aos

membros da Comissão.
Este em relação ao relatório que se refere ao Ministério do Turismo, é a primeira vez na história da nossa

Comissão que vamos permitir que emendas individuais se transformem em guarda-chuva. Por exemplo: um
Deputado propôs 1 milhão de reais para eventos. Está lá: Deputado Fabinho colocou um 1 milhão de reais para
eventos. Vão ficar 500 mil para eventos e 500 mil para infraestrutura. Aí não tem problema. Agora, pegar esses 500
mil para infraestrutura e jogar num guarda-chuva, que o Ministro aplicará onde desejar, não dá para entender. Eu
nunca vi nós abrirmos mão de emenda individual para virar um guarda-chuva para o Governo. Estou falando isso
como Parlamentar, porque nós somos Parlamentares e temos de defender o nosso direito de Parlamentar.

É a primeira vez na história da nossa Comissão que nós vamos transformar emenda individual em crédito
guarda-chuva para o Governo, para o Ministro aplicar onde bem lhe aprouver. “Ah, mas vocês vão indicar.” Sim, nós
vamos indicar? Então, que se coloque na lista o valor de cada um e cada um vai indicar, mesmo. Agora, não vejo
por que, Sr. Presidente, não se especifica no crédito exatamente o valor que fica para cada Parlamentar.

Eu faço esta observação como Vice-Líder do PP. Eu não sou da Comissão, mas, como Vice-Líder, eu
tenho essa prerrogativa e gostaria apenas de questionar a Comissão por que não se faz um relatório separando
para cada Parlamentar especificando quanto da sua emenda é para infraestrutura e quanto é para evento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Peço aos Srs. Parlamentares que...
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Só um minuto.
Enquanto eu aguardo que se forme o quorum — percebo que vamos formá-lo —, quero dizer que nós

vamos ter a oportunidade de discutir a matéria, evidentemente. Está ali o Relator, que vai expor. E eu acho que o
experiente Deputado Ricardo Barros vai ter oportunidade de se manifestar, mesmo não sendo membro da
Comissão, mas como Vice-Líder e até pela experiência que tem. Então, eu acho que vai ser oportuno quando...

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Não, Sr. Presidente, não é como Vice-Líder, é como Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, eu estou dizendo que, além de Deputado, Ministro

Humberto, ele é o Vice-Líder que representa o partido aqui.
Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, as ponderações do Deputado Ricardo Barros têm

um certo sentido. O que está acontecendo neste ano — a própria LDO tem demonstrado isso — é que o Governo
introduziu uma série de mecanismos atípicos às LDOs anteriores. Praticamente remeteu as metas ao PAC, deixou
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tudo em termos absolutos e jogou o critério que nós vimos ontem aqui, na discussão com o Ministro Paulo Bernardo
— 6 critérios para definição de obras irregulares —, enfim, uma série de coisas. Não sei por que, exatamente num
ano eleitoral veio tudo de uma vez, questões que não são da prática orçamentária normal.

Hoje, temos aqui esse PLN, que é um caso típico. Não havia razão para não se fazer o desdobramento do
PL em termos de infraestrutura para cada Parlamentar, porque a emenda é individual. Está-se remetendo para o
nacional para que depois os Parlamentares possam indicar, porque aí fica a critério do Ministério acatar ou não. O
correto seria fazer o cancelamento. E já a indicação do montante para cada Parlamentar em infraestrutura. Se será
empenhado, se não será empenhado, se vai ser objeto de análise do Ministério é outra história, mas o direito do
Parlamentar estaria assegurado. Até porque isso abre um precedente muito grande para que, com relação a
qualquer outro projeto, proceda-se da mesma maneira, ou seja, transferir-se para o nacional aquilo que é,
efetivamente, emenda individual de cada Parlamentar, passando a ser meramente indicação ao Ministério dentro da
parte nacional.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pelo que eu entendi, sobre as emendas individuais na

área de eventos, objeto desse PL, ficará a cargo do Ministério transformá-las em emendas de infraestrutura para os
próprios Parlamentares que estão sendo objeto de diminuição nas suas emendas de eventos. Portanto, não vejo aí
nenhuma perda para o Parlamentar, na sua emenda individual. Então, apenas se dá ao Ministério, devolve ao
Ministério para que ele possa compensar esses mesmos Parlamentares numa emenda de infraestrutura. Eu acho
que não há aí nenhum prejuízo para o Parlamentar na sua emenda individual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência informa que nós já temos quorum nas 2
representações, Câmara e Senado.

Havendo a concordância do Plenário, eu proponho a dispensa da leitura da ata, por ter sido distribuída
antecipadamente.

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea "f" do art. 8º, do Regimento Interno da
Comissão, coloco em votação a ata da 2ª reunião ordinária, realizada em 14 de abril de 2010.

A ata está em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A ata está em votação na representação da Câmara.
Os Deputados que concordam com a aprovação da ata permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores e Sras. Senadoras que concordam com a aprovação da ata permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovada no Senado.
Conforme já decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi dispensada a

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

EXPEDIENTE
I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) Ofício nº 0104/2010/GDMRFº, de 20 de abril, do Deputado Mendes Ribeiro Filho, 1º Vice-Líder do PMDB,
solicitando anulação da Emenda 3664.0021, apresentada ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (PLOA para 2010).
2) Ofício nº 029/2010-GSTV, de 20 de abril, do Senador Tião Viana (PT/AC), Relator do PLDO para 2011,
solicitando que seja pedido ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão o encaminhamento à esta Comissão,
de textos explicativos sobre as prioridades e metas para o exercício de 2011, a fim de instruir de forma adequada e
com clareza as discussões relativas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011.
3) Of. nº 134/2010-LPR, de 28 de abril, do Deputado Sandro Mabel, Líder do Partido da República, solicitando a
indicação do Deputado José Rocha (PR/BA), para a relatoria do Projeto de Lei Nº 06/2010-CN .
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4) Of. nº 135/2010-LPR, de 28 de abril, do Deputado Sandro Mabel, Líder do Partido da República, solicitando a
indicação do Deputado José Rocha (PR/BA), para a relatoria do Projeto de Lei Nº 07/2010-CN .
5) OF. 090/2010-CD/GAB.650, de 29 de abril, da Deputada Sandra Rosado (PSB/RN), solicitando informações
sobre Liderança de Bancada Estadual.
6) Ofício TO nº 193/2010, de 3 de maio, da Deputada Thelma de Oliveira (PSDB/MT), solicitando sua designação
para a relatoria do Projeto de Lei nº 07/2010-CN .
7) Ata da reunião da Bancada do Distrito Federal, realizada em 4 de maio, presidida pelo Deputado Jofran Frejat,
informando que foi eleito como Coordenador daquela Bancada o Deputado Alberto Fraga.

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDAS pelo Presidente:
1) OF. JM-70/71/10, de 16 de abril, do Deputado Jaime Martins (PR/MG), justificando ausência no período de 12 a
16 de abril.
2) Ofício 067/2010/CD, de 16 de abril, da Deputada Ana Arraes (PSB/PE), justificando ausência nos dias 30 de
março e 7 de  abril.

- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da
Execução Orçamentária (CFIS):
1) OF/B/061/10, de 14 de abril, do Deputado Daniel Almeida, Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB, solicitando a
indicação do Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE).

- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação da Receita (CAR):
1) OF/B/061/10, de 14 de abril, do Deputado Daniel Almeida, Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB, solicitando a
indicação do Deputado Ademir Camilo (PDT/MG).

- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação das Informações sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI):
1) Of. n. 353/2010/PSDB, de 13 de abril, do Deputado João Almeida, Líder do PSDB, indicando o Deputado Carlos
Brandão (PSDB/MA).
2) OF/B/061/10, de 14 de abril, do Deputado Daniel Almeida, Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB, solicitando a
indicação do Deputado George Hilton (PRB/MG).

- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE):
1) Of. n. 355/2010/PSDB, de 13 de abril, do Deputado João Almeida, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE).
2) OF/B/061/10, de 14 de abril, do Deputado Daniel Almeida, Líder do Bloco PSB, PCdoB, PMN e PRB, solicitando a
indicação da Deputada Ana Arraes (PSB/PE).
3) OF/GAB/I/Nº 455/2010, de 27 de abril, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB, indicando o nome do Deputado Luciano Castro (PR/RR) para exercer a
função de Coordenador.

- Expedientes encaminhando indicação para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento na Comissão:

1) Ofício 09/10 - LPDT, de 13 de abril, do Senador Osmar Dias, Líder do PDT, indicando o Senador Acir Gurgacz
(PDT/RO).
2) Of. GLPMDB nº 58/2010, de 19 de abril, do Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, indicando o Senador
Romero Jucá (PMDB/RR).
3) OF. Nº 027/2010, de 27 de abril, do Deputado Otavio Leite, Líder da Minoria no Congresso Nacional, indicando o
Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG).
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4) Of. Nº 128/2010, de 27 de abril, da Deputada Vanessa Grazziotin, Líder do PCdoB, indicando o Deputado
Edmilson Valentim (PCdoB/RJ).
5) OF. GLPSB Nº 021/2010, de 27 de abril, do Senador Antônio Carlos Valadares, Líder do PSB, indicando o seu
nome (PSB/SE).
6) Ofício nº 152/2010 - GSMC, de 3 de maio, do Senador Marcelo Crivela, Líder do PRB, indicando o Senador
Roberto Cavalcanti (PRB/PB).

- Expedientes encaminhando indicações para as Relatorias Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2011:
1) Ofício nº 015/2010-GLDMIN, de 14 de abril, do Deputado Raimundo Colombo, Líder do Bloco da Minoria,
indicando o Senador Adelmir Santana (DEM/DF) para o cargo de Relator Setorial da Área Temática Saúde.
2) Ofício nº 016/2010-GLDMIN, de 14 de abril, do Deputado Raimundo Colombo, Líder do Bloco da Minoria,
indicando o Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA) para o cargo de Relator Setorial da Área Temática Poderes do
Estado e Representação.
3) Of. n. 388/2010/PSDB, de 20 de abril, do Deputado João Almeida, Líder do PSDB, indicando o Deputado Rômulo
Gouveia (PSDB/PB) para o cargo de Relator Setorial da Área Temática Fazenda, Desenvolvimento e Turismo.
4) Of. GLPMDB nº 61/2010, de 28 de abril, do Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, indicando o nome do
Senador Paulo Duque (PMDB/RJ) para o cargo de Relator Setorial da Área Temática VII – Justiça e Defesa.

- Expedientes encaminhando indicação para Relatoria da Receita do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2011:

1) OF/LID/Nº 088/2010, de 19 de abril, do Deputado Fernando Coruja, Líder do PPS, indicando o Deputado Arnaldo
Jardim (PPS/SP).
2) Of. nº 391/2010/PSDB, de 27 de abril, do Deputado João Almeida, Líder do PSDB, indicando o Deputado Bruno
Araújo (PSDB/PE).

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) Ofício nº 1.223/2010-IPL 0099/2009-4 – DPF/NVI/MS, de 31 de março, do Departamento de Polícia Federal,
solicitando informações, em relação aos contratos de repasse, firmados entre o MAPA, representado pela Caixa
Econômica Federal, aos municípios do Mato Grosso do Sul: Costa Rica, Ivinhema, Paranaíba, Itaporã, Sidrolândia,
Jaraguari e Cassilândia.
2) Ofício nº 11.686/2010/GSCON/SFC/CGU/PR, de 15 de abril, da Secretaria Federal de Controle Interno, da
Controladoria-Geral da União, encaminhando um exemplar da Prestação de Contas do Presidente da República,
referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009, elaborada pela Controladoria-Geral da União–
CGU/PR, pela Secretaria do Tesouro Nacional–STN/MF e pelo Departamento de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – DEST/MP, resultado do processo de coordenação da Secretaria Federal de Controle Interno.
3) Ofício nº 003/2010, de 28 de abril, do Movimento Nacional Justiça Federal para todos, Comissão Regional do
Estado de Minas Gerais – TRF – 1ª Região, através do Sr. Fábio Hiroshi Suzuki, solicitando a antecipação do
cronograma de instalação das varas federais dos TRF’s, previsto na Lei 12.011/2009.

- Precatórios encaminhados em atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 a serem
incluídos na Proposta Orçamentária para 2010, dos seguintes órgãos:
1) Of. n° 076/2010-DG, de 28 de abril, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao Presidente da
CMO:
Avisos Seses de 14 de abril:
1) Aviso n° 473/2010 (Acórdão n° 778/2010): Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das
Bacias do São Francisco e Parnaíba – execução no Estado da Bahia.
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Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através de correio eletrônico aos gabinetes dos
membros e das lideranças partidárias, nesta data.

Havendo [p3]número legal, vamos passar à Ordem do Dia.
Ordem do Dia.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 1, de 2010, do Congresso Nacional, que abre ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Turismo, crédito suplementar no valor de R$442.723.360,00
(quatrocentos e quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta reais), para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
Relator: Deputado Edio Lopes.
Foram apresentadas 224 emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto e pela rejeição das emendas apresentadas.

O Relator, Deputado Edio Lopes, está com a palavra, para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, conforme anunciado por V.Exa., coube a nós a missão

de relatar o PL nº 1. Sem maiores delongas, vamos passar direto ao voto do Relator.
Voto.

Do exame do projeto, verificamos inicialmente que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais
e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual
2008/2011 (Lei nº 11.653, de 07/04/2008) e a sua conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2010 (LDO 2010 - Lei nº 12.007, de 12/8/2009).
O acompanhamento da execução orçamentária e financeira, acumulada até 16/4/2010...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Um momento, Deputado. Eu acho que o microfone
que V.Exa. está usando está com defeito. Acho que caiu água aí. Não sei se já não é uma manobra da Oposição.
(Risos.)

Devolvo a palavra ao Relator, até porque S.Exas. naturalmente vão depois questionar esse relatório.
Com a palavra Deputado Edio Lopes.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Prosseguindo a leitura, Sr. Presidente.
O acompanhamento da execução orçamentária e financeira, acumulada até 16/4/2010, elaborado pela

COFF/CD e PRODASEN, a partir de dados do SIAFI/STN mostra que há disponibilidade de recursos para
cancelamento das dotações oferecidas como fonte.

Quanto às emendas, não obstante o mérito e a relevância das proposições, optamos pelo seu não
acolhimento, com vistas a evitar a descaracterização do projeto proposto.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 01, de 2010, na forma proposta pelo
Poder Executivo, e pela rejeição das emendas apresentadas.

É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório está em discussão.
Está inscrito o Deputado Pedro Fernandes.
V.Exa. tem a palavra, Deputado.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, nós tivemos uma reunião no PTB, partido que

tem vários Deputados afetados por esse projeto. Mas o Líder Jovair Arantes fez um acordo com o Sr. Ministro do
Turismo de que era para nós aprovarmos o projeto do jeito que ele veio e fica garantida a distribuição para os Srs.
Deputados, mantendo, assim, os seus direitos nas suas emendas individuais.

Por isso, eu encaminho pelo PTB, o voto favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A matéria continua em discussão.
Com a palavra o Deputado Marcelo Ortiz. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, eu fiz emenda ao projeto de lei, de crédito

suplementar, porque, da forma como está exposto — foram rejeitadas todas as emendas —, nós entendemos que
há um prejuízo para os Deputados.

Da maneira como está exposto, nós deixamos de ter o domínio das nossas emendas. Se são emendas
individuais, nós temos que ter essas emendas.
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Caso o valor que nós apresentamos não vá ser, na totalidade, colocado à disposição dos municípios
mencionados e que tenha o projeto pelo SICONV, o restante, caso venha a ser aplicado em investimento, teria, com
todo o respeito, de estar à disposição do Deputado.

Como falou há pouco o Deputado Ricardo Barros, sobre o valor de cada Deputado, hoje é passado só a
metade para a aplicação em eventos. A outra metade — talvez não seja a metade mas o percentual — é aplicado
em investimento. Isso não pode ficar de forma genérica.

Olha, eu tenho o melhor atendimento dentro do Ministério do Turismo. Tanto o Ministro quanto o diretor-
executivo nos dão uma atenção muito grande. Mas eu acho que nós temos o direito de continuar... Não pode cair
num guarda-chuva que vá abranger a todos. Indistintamente a verba toda ficará à disposição do Ministério.

A verba não pode ficar à disposição do Ministério. Ela deve ser distribuída para os Deputados que
consignaram emendas para que pudessem recebê-las junto ao Ministério. Não sei se estou sendo claro, gente!

Vou dar um exemplo: eu coloquei 4 milhões. A ideia é de que 2 milhões seriam destinados a eventos. Os
outros 2 milhões vão ficar disponíveis ao Ministério e não disponíveis ao Ministério para pagamento das minhas
emendas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Mas é isso Deputado. Disponível no Ministério para pagamento das
suas emendas.

O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Não é.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - É.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Não é.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - É.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Quem é que está dizendo que é?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado José Rocha...
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Não é, José Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, V.Exa...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - É Deputado. Há um compromisso do Ministro nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado José Rocha, vamos...
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Eu acredito no Ministro. Mas compromisso de Ministro, amanhã

ele deixa de ser Ministro. Eu não sei se deixa, se vem outro. A minha colocação é essa, Sr. Presidente: confio no
Ministro. Acho que não vai ter problema em relação ao Ministro.

Mas, nesse caso, não podemos trabalhar dessa forma.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Deputado Marcelo Ortiz está com a palavra. Vamos

esperar S.Exa. concluir para depois fazer uso da palavra.
Por favor, Deputado Marcelo Ortiz.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, entendo que nós não podemos querer, pura e

simplesmente, que o Ministério distribua as emendas. Elas têm de estar vinculadas a cada Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, vou fazer um encaminhamento.
A intervenção do Deputado Marcelo Ortiz coincide com a minha preocupação e, acredito, com a de boa

parte dos inscritos. Por isso, acho até que não devemos prosseguir com a relação dos inscritos.
Eu gostaria de ouvir o Relator, Deputado Edio Lopes. A conversão proposta por S.Exa., acatando o projeto

em que se transfere para o setor de eventos, para o setor de infraestrutura... Nós não podemos, na forma de anexo,
somar a isso e fazer a discriminação original de autoria das emendas ser mantida?

Faço essa indagação ao Relator. Se S.Exa. incorporar isso ao seu relatório, se essa discriminação for feita,
estaremos todos atendidos.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu insisto... Há uma lista de inscritos...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não. Mas é que V.Exa. vai se referir à matéria. E

há inscritos para fazer uso da palavra.
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(Não identificado) - Sr. Presidente, por ser um crédito suplementar, o nosso Relator está impedido — a
secretária da Mesa tem essa informação — de colocar isso como emenda parlamentar na área de infraestrutura.
Tem de ir ao Ministério ou aos Estados. Não há outra forma. Eu acho que o Relator não pôde encontrar outra forma.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou insistir na lista. Por favor.
Com a palavra o Deputado Dilceu Sperafico.
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente, eu quero mais uma informação.
O valor desse crédito é de 442 milhões. Quanto é o valor cancelado, de emendas individuais, e quanto

esse projeto é maior?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator para a informação. Eu tenho

uma relação.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Então, inscreva-se.
O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, o projeto trata de soma equivalente a 442 milhões de

reais, dos quais 291 milhões de reais permanecerão como emendas individuais para evento. Logo, 150 milhões, ou
um pouco menos, são o montante do que será remanejado.

Nós precisamos entender algumas coisas. Não adianta estarmos aqui na doce ilusão de que, em um ano
eleitoral, em que teremos 3 ou 4 meses de absoluta inoperância dos Ministérios... Com um Ministério que recebeu,
no ano passado, emendas no valor de 250 milhões de reais, cujo trabalho foi à exaustão para apreciação,
aprovação e fiscalização de projetos equivalentes a essa soma... Imagine V.Exa.: em um ano com 4 meses a
menos, esse montante saltou de cerca de 200 milhões para quase 1 bilhão de reais. É impossível o Ministério do
Turismo demandar todos os processos que ocorrerão dessa procura.

Portanto, eu imagino que inteligente é, de nossa parte, acatar o acordo proposto pelo Ministério no sentido
de que o remanescente das nossas emendas... Será assumido o compromisso pelo Ministro de que, tão logo o
projeto transite nesta Casa, o Sistema de Convênios será aberto no Ministério apenas para inserção dos projetos
que façam frente a esse remanejamento.

Não vejo por que procurarmos outra saída muito mais difícil. O Ministério poderia muito bem não mandar
esse PL para cá e também não apreciá-lo e não executá-lo, como é comum durante os anos normais. Imagine no
ano em que estamos vivendo. Portanto, acho que não é questão de nos iludirmos. É questão de termos o possível.

Quanto ao fato de não acatarmos nenhuma emenda, Srs. Deputados, nós estamos remanejando 150
milhões de reais, ou um pouco menos, e as Sras. e os Srs. Parlamentares entregaram a esta Relatoria quase 1
bilhão de reais de emendas. Como iria eu, com uma bola de cristal, encontrar o ponto de equilíbrio, se nós temos
um crédito de 150 milhões de reais e me apresentam emendas da ordem de 1 bilhão de reais?

Portanto, o caminho mais lógico, mais racional foi rejeitar todas as emendas e costurar esse acordo.
Eu me proponho, como Relator, na semana que vem, desde que tramitado esse processo, levar os Srs.

Líderes partidários até o Ministro para que assuma o compromisso de abrir o SICONV, como assumiu comigo, a fim
de que os Deputados orientem seus Prefeitos e seus Governadores para que procedam à feitura dos projetos de
infraestrutura, exatamente conforme o valor remanejado de cada Parlamentar.

Agora, não posso eu fazer emenda individual ou acatar emenda individual, porque o projeto não o admite.
Não é admissível esse tipo de procedimento pelo Relator, nessa situação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço a intervenção ao Relator.
Com a palavra o Deputado Dilceu Sperafico.
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Agradeço a resposta. Eu queria saber os valores, e o Relator

realmente esclareceu.
Tendo em vista que ficará registrado nas notas taquigráficas o compromisso de que aquele percentual das

nossas emendas de evento será revertido em infraestrutura, o Partido Progressista é favorável à votação do PL.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Arnaldo Jardim. Agora

S.Exa. está inscrito.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu acho que o

esclarecimento feito pelo Deputado Edio Lopes, de alguma forma, faz com que superemos a expectativa original.
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É lógico que todos nós nos sentimos numa certa situação de instabilidade, porque isso passa a depender
não de uma definição formal, mas de um acordo celebrado. Mas, de minha parte, acho que é o caminho que se
pode seguir neste instante.

É importante aquilo que o Deputado Edio Lopes mencionou: o encontro com o Ministro para S.Exa.
reafirmar os termos desse entendimento político. Que possa ser agendado já para a próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Antes de chamar o próximo orador, informo que esta
Presidência assume o compromisso com V.Exas., junto com o Relator, naquilo que o Relator hipotecou o seu
empenho. Esta Presidência quer dizer que estará junto, no sentido de que o acordo proposto pelo Relator,
evidentemente com a anuência do Sr. Ministro... A Presidência estará junto com os Parlamentares, para que
possamos honrar o compromisso feito aqui.

Com a palavra o próximo inscrito, Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.

Senadores, primeiro, registro nossa perplexidade com o fato de iniciarmos o processo da Comissão com um PL
dessa ordem. O trabalho do Deputado Edio Lopes é bom. S.Exa. realmente fez um trabalho bem-intencionado. Mas
nós estamos abrindo um precedente, informam os companheiros de Comissão mais antigos: entregarmos emendas
individuais para que, de forma discricionária, o Sr. Ministro possa remanejá-las com os respectivos Deputados
autores das emendas.

Para nós, causa espécie esse fato. Achamos que o Governo mostra, logo no início dos trabalhos, falta de
planejamento, falta de cuidado com a elaboração orçamentária. Se o Governo tinha dificuldade de processar as
emendas individuais, não sei por que foi feito o SICONV. Ele está aí justamente para racionalizar o processamento
das emendas individuais. Então, não acho que seja essa a real posição do Governo, apesar de constar do relatório.

Temos também uma dificuldade, porque, conforme vemos na própria LDO do ano passado... Nós estamos
cancelando emendas individuais. E a lei fixa, no art. 4º, que é vedado esse cancelamento de cortes. Quer os valores
incluídos ou acrescidos, em decorrência de aprovação de emendas individuais apresentadas por Parlamentares, em
até 50%. Enfim, é um projeto de lei que vai de encontro à condição de cada Parlamentar desta Casa.

Sr. Presidente, nós acreditamos na palavra de V.Exa., acreditamos na palavra do Relator, acreditamos na
palavra e na boa intenção daqueles que estão querendo fechar esse acordo. Mas V.Exas. hão de convir que nós
estamos colocando isso na mão do Ministro, de forma discricionária, para que S.Exa. faça a execução e a
distribuição de foro íntimo dele com os diferentes entes federados.

A nossa posição é contrária ao PL. Achamos que não podemos abrir precedentes dessa monta.
Eram essas as observações que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Wilson Santiago. Estava

inscrita a Deputada Ana Arraes, mas percebo que S.Exa. está ausente do plenário.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos nós estamos

conscientes de que não é fácil acomodar um projeto desse porte, já que se trata de crédito suplementar.
O que disse ao Relator, companheiro Edio Lopes, foi que, na verdade, entre as emendas apresentadas,

muitos Deputados já haviam apresentado rubrica no Ministério do Turismo para infraestrutura turística. Se o
Deputado já tem a rubrica, por que não considerar que a parte excedente da proposta do Ministério seja aproveitada
na rubrica do próprio Deputado? Quem não tem fica na genérica. É só uma questão de lógica. Retira-se qualquer
suspeição que alguém tenha com o Ministério. Acredito que poucos tenham. Dessa forma, continua assegurado ao
Parlamentar o direito de ele próprio indicar, já que tem a rubrica no próprio Ministério para aquela finalidade, que é a
infraestrutura turística, ou seja, para aquela funcional programada.

Era a sugestão que gostaria de dar, Sr. Presidente, não só para facilitar o trabalho do Relator, mas também
para atender uma demanda razoável, em relação às emendas apresentadas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço que seja

aprovado o projeto de lei homenageando o Deputado Edio Lopes.
Gostaria de fazer 2 sugestões, Deputado Edio Lopes. V.Exa. efetivamente não pode mexer no projeto. Mas

sondei a Consultoria. V.Exa. pode fazer uma relação anexa de todos aqueles que têm emendas. Essa relação, com
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o compromisso do Ministério do Turismo de nos informar todo tipo de aplicação, possibilitará um controle adequado
da circunstância. Deixará de haver apenas um compromisso. Se o Relator aceitar, fica anexo, não se mexe na lei.
Faz-se uma relação de todos os Deputados que têm a rubrica, e o Ministério do Turismo obriga-se a apresentar os
investimentos que serão feitos.

Não vejo dificuldade nenhuma em aprovar essa matéria. No entanto, não podemos ficar abrindo mão de
prerrogativa parlamentar para quem quer que seja. Entendo que nossa função aqui... Se é mandar para lá... Até
porque poderia manter nos Estados, e nos Estados nós poderíamos fazer... Falo como quem não tem nenhuma
emenda no Ministério do Turismo, Sr. Presidente. Então, não há dificuldade em fazê-lo. A sugestão é que haja uma
lista anexa de todo mundo, que não seja incorporada na lei, e que o Ministério obrigue-se a mandar a relação das
aplicações a cada mês.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Parece-me que a sugestão do Deputado Colbert Martins

diz respeito especificamente ao Relator. Consulto o Relator se S.Exa. tem disposição... Parece-me ser essa uma
alternativa.

O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, gostaria de dizer aos ilustres pares que o sentimento
que tenho não é diferente do de S.Exas. Custou-me muito, primeiro, aceitar a missão delegada pelo Líder Henrique
Alves de relatar a matéria, e muito mais assinar o relatório. Agora, nós estamos efetivamente, como diz o matuto,
diante de uma “sinuca de bico”.

Poucos Deputados nesta Comissão têm conhecimento da Portaria nº 153, de outubro do ano passado.
Tenho certeza disso. Essa portaria, em decorrência de emendas individuais com valor elevado, limitou o valor
máximo que o Ministério poderia disponibilizar, mesmo em se tratando de emenda individual, para Municípios de 20
mil a 50 mil habitantes. Para os senhores terem uma ideia, para Municípios com até 20 mil habitantes, o Ministério
só libera emendas no valor de até 100 mil reais para eventos. Isso será, sem dúvida, uma grande dificuldade,
principalmente para os Deputados que apresentaram emendas num valor mais significativo.

Não tenho nenhuma dificuldade — e quero demonstrar toda a minha boa vontade, repito, meus
sentimentos — quanto a pegar nossas emendas individuais, porque também as tenho, e transformá-las em
emendas nacionais, que ficam sob a discricionariedade do Ministro. Isso também me custa muito, tanto quanto aos
senhores.

Portanto, numa demonstração de que queremos encontrar um ponto de equilíbrio, acatamos a sugestão
apresentada pelo Deputado Colbert Martins. Apresentaremos, na forma de anexo — esse trabalho já está aqui —, a
relação dos Srs. Deputados detentores de emenda, bem como os valores que estarão sendo remanejados.

Há uma outra dificuldade para mim, como Relator. Imagine V.Exa., Sr. Presidente, que havia 276
Deputados e Senadores com emendas para eventos no Ministério do Turismo. Desses 276, apenas 102
apresentaram emendas. A grande maioria não apresentou emenda nenhuma nesse PL. E 14 Deputados que não
tinham emendas para evento apresentaram emendas. Então, imaginem V.Exas. que eu, impossibilitado, por força
do Regimento, de reapresentar emendas individuais... Teria de reapresentar, de criar emendas individuais,
impossibilitado que estou. Como administrar um emaranhado de interesses legítimos? Não discutimos essa
questão. São interesses absolutamente legítimos. Porém, impossíveis de serem abrigados dentro do projeto, nesse
contexto em que recebi.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acatamos a sugestão do Deputado Colbert Martins.
Apresentaremos a relação em forma de anexo de todos os Srs. Deputados, tanto daqueles que apresentaram
emendas quanto da grande maioria, que nem sequer apresentou emenda ao projeto, já discriminando o valor
remanejado pelo Deputado detentor da emenda originária.

Obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Fábio Ramalho.
O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Sr. Presidente, eu bem conheço o Ministério do Turismo. Posso

afirmar que é um dos poucos Ministros que cumprem a palavra. É um dos poucos. Quero ser bem...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - A maioria não cumpre. Estou dizendo isso porque já fui desta
Comissão, e o Ministro cumpre tudo que fala conosco. Quero afirmar isso. Quando vejo o Relator apresentar seu
relatório, sei que o que está ali realmente será cumprido, porque o Ministro cumpre o que diz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Devanir Ribeiro.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, primeiro quero parabenizar o nosso Relator,

Deputado Edio Lopes, pelo trabalho. De fato é complicado cortar na nossa carne.
Estou preocupado, e concordo com a proposta feita aqui. Só que não sei como o Relator pode trabalhar em

um relatório que podemos apresentar — não tem problema. Como V.Exa. disse, há Deputados que apresentaram
emendas e há Deputados que não apresentaram emendas. Isso não pode virar uma oportunidade para quem não
tinha apresentado emendas. Aqueles que apresentaram emendas para eventos e que foram cortadas... A minha foi,
a sua foi, a de todos nós foi. Temos de acrescentar, dentro daquilo que couber, para que possamos de fato fazer a
transferência e dar oportunidade ao Parlamentar de apresentar emenda. Só que nós temos de ficar muito atentos,
porque festa se faz em qualquer lugar. Agora, quando muda para investimento... Às vezes, não dá para fazer
investimento em turismo em determinadas áreas, em determinadas cidades. Então, tem de haver essa
compreensão. Talvez o Deputado tenha de mudar...

(Intervenções paralelas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Fabinho, calma. V.Exa. é meu vizinho, meu irmão. Calma.
O Deputado tem, às vezes, em determinado momento... Não é aquela cidade dele, não é aquele lugar,

mas, acertando com o Ministério, pode apresentar... que possam investir aquela verba que ele tem, aquela emenda
em outro lugar e não naquele que ele gostaria.

Então, eu acho que é tranquilo. O Deputado Edio Lopes... De fato é sofrido fazer um negócio desses. Mas
era necessário. Até porque ele disse uma coisa aqui que ninguém lembra. Refiro-me àquela portaria que o Ministro
soltou no ano passado. As pessoas pensaram que não era nada, que não tinha problema. Mas tinha problema,
porque sabiam a sequência, onde iríamos parar. E viemos parar nesse remanejamento ou nessa permuta, melhor
dizendo.

Presidente, é melhor votarmos. Nada impede que o façamos. Cada um de nós sabe das suas emendas.
Sei quais foram as emendas que apresentei e as que foram cortadas. Não posso começar a inventar emenda onde
não tem, senão vai complicar a vida do nosso Relator, que se tem esforçado e feito um bom trabalho até agora. E
tenho certeza de que o fará até o último momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão, o relatório está em votação,

com o anexo proposto pelo ilustre Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado

Marcelo Ortiz.
O SR. DEPUTADO MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, quero deixar patente o que o Deputando Fábio

Ramalho disse. Só que vou deixar pela metade. Só vou me referir ao Ministro do Turismo. Realmente o Ministro do
Turismo honra o que diz. É só metade da história. Esse é o primeiro ponto.

Segundo: se nós formos votar a solução apresentada pelo Deputado Edio Lopes, eu quero dar o meu voto
favorável. Sei que teremos uma solução, e vai ficar vinculada a essa relação. Então, não vejo problema. Quero
lembrar aqui, sem saber quem vai... A minha preocupação é que houvesse uma alteração no Ministério e mudasse
o Ministro. Se mudar o Ministro e ficar o Secretário Executivo, confio da mesma forma. Agora, outro eu não
conheço. Não sei quem vai para lá. Por isso, fiz a observação. Confio plenamente no Ministério do Turismo.

O meu encaminhamento é “sim” ao relatório, com o adendo colocado pelo Relator.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação o relatório, com anexo, na representação

da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Voto contrário dos Deputados Bruno Araújo e Rogério Marinho.
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Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na representação do Senado.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pela ordem, com a palavra o Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Quero fazer um agradecimento especial. A ideia do anexo não

foi minha. Foi do assessor Wagner Figueiredo Júnior, essa figura de cabelos longos e passadeira, cruzeirense e
atleticano vibrante neste momento, a quem agradeço a sugestão. Agradeço também ao Deputado Edio Lopes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Muito obrigado.
Item 2.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 2, de 2010, do Congresso Nacional, que abre ao

orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de 1 milhão
de reais, para o fim que especifica.

Relator: Deputado Colbert Martins.
Foi apresentada 1 emenda.
Voto: favorável nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade da emenda apresentada.
O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, “a exposição de motivos de 10 de março de

2010, que acompanha a proposição, informa que o referido crédito objetiva a inclusão de categoria de programação,
no âmbito do Ministério da Saúde, para o pagamento de precatórios de natureza acidentária, expedidos pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contra o extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social — INAMPS.

Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não contraria os dispositivos
constitucionais e os preceitos legais pertinentes.

Com efeito, encontram-se satisfeitas as disposições constitucionais do art. 167, incisos V e VI, que vedam
a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes, bem assim a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra, sem prévia autorização legislativa.

Sob a ótica legal, encontram-se plenamente atendidas as disposições do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17
março de 1964. Da mesma forma, há perfeita conformação do projeto com as disposições constantes da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, em especial quanto às prescrições do art. 56.

A análise da única emenda apresentada à proposição evidenciou que a mesma não atende ao disposto no
art. 109, II, “b”, da Resolução nº 1, do Congresso Nacional, de 2006, uma vez que pretende incluir em crédito
especial subtítulo já constante da Lei Orçamentária em vigor. Ademais, propõe cancelar dotação classificada como
despesa de natureza obrigatória, o que contraria o disposto no Item 21.2, V, da Parte B do parecer preliminar, em
desacordo com o art. 29, § 2º, da Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional, que determina aplicar-se aos
projetos de lei de crédito adicional as mesmas restrições quanto a receitas e cancelamentos existentes na
apreciação da Lei Orçamentária. Por essa razão, e nos termos do art. 146, combinado com o art. 109, II, “b”, da
resolução supra, indicamos a referida emenda para inadmissão.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 2, de 2010, do Congresso Nacional, na forma
proposta pelo Poder Executivo, pela indicação à inadmissão da Emenda nº 1 apresentada à proposição.”

Trata-se de pagamento de precatório do INAMPS. Entendemos que o projeto deve ser aprovado na
íntegra, Sr. Presidente.

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

Em discussão o relatório.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Rogério Marinho.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

12

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Senadora Lúcia Vânia,
Sr. Relator, esse é o tipo do projeto que é da normalidade desta Comissão, uma vez que, no trato da execução
orçamentária, existem situações supervenientes que precisam ser ajustadas. Inclusive esse crédito especial, que é
um remanejamento dentro da programação do próprio Ministério da Saúde.

Dessa forma, ao contrário do anterior, nós não temos nenhum óbice e concordamos inteiramente com o
relatório do Deputado Colbert Martins.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Em votação o relatório 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.
Item 3.
Apreciação do Requerimento nº 2, de 2009, da Comissão Mista de Orçamento, que requer sejam

convidados o Sr. Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e o Sr. Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Ubiratan Aguiar, para que participem de audiência pública, para tratar do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2011 — PLDO 2011 (PL nº 4/2010-CN), na parte referente ao capítulo das obras com indícios
de irregularidades graves.

Autor do requerimento: Senador Tião Viana, Relator do PLDO/2011.
O Relator esteve aqui e justificou sua ausência. S.Exa. está em audiência, inclusive para tratar da LDO.
Consulto o Plenário se podemos prosseguir com o requerimento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Os convidados são o Presidente do TCU e...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Procurador-Geral da República.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Quem é o autor do requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Senador Tião Viana.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pena que S.Exa. não esteja presente, porque eu gostaria de

apresentar uma sugestão para que também fosse convidado o Ministro da CGU.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Ministro da Controladoria-Geral da União?
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Da CGU.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, no nosso entendimento, não há nenhuma

objeção em acrescentar o nome do Ministro da CGU, uma vez que o nosso objetivo é que o debate da LDO ocorra
com a maior transparência possível.

Assim que terminar a votação do requerimento, quero uma informação a respeito do cronograma.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Consulto o Plenário se acata a sugestão do ilustre

Deputado José Rocha.
O Relator não está presente, mas acho que não há prejuízo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, eu subscrevo regimentalmente...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Só um comentário. A CGU é controle interno.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Eu subscrevo para defender o requerimento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Só um minutinho, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - A CGU é um órgão de controle interno do Governo. Os 2 outros

órgãos aí elencados são de controle externo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, a CGU é de controle externo também. Ela fiscaliza as

Prefeituras, os Municípios e todas as obras... Há um sorteio, inclusive, nacional.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Deputado, estou fazendo essa observação porque queremos que haja

a maior racionalidade possível na audiência. Essa é a nossa preocupação. Mas não tenho nenhum óbice a
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acrescentar. Por isso perguntei se não seria uma pessoa a mais para falar, e perderíamos um pouco mais de tempo.
Mas não há nenhuma dificuldade. O que abunda não prejudica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência acata a sugestão do Deputado.
Evidentemente, o Líder do Governo, Deputado José Guimarães, propõe-se a subscrever para permitir a votação.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Regimentalmente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Regimentalmente aceita.
Em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o requerimento na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
 Item 4.
Ofício nº 16, de 2008, do Congresso Nacional, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º

do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, o relatório do Banco do Brasil S.A., sobre as atividades
desenvolvidas e os resultados obtidos com as aplicações dos recursos do Fundo no ano de 2007, acompanhado do
Parecer Conjunto nº 10/SDR/SCO, de 1º de abril de 2008.

Relatora: ilustre Senadora Lúcia Vânia, representante de Goiás.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
A Relatora está com a palavra para a apresentação do seu relatório.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, pergunto se há necessidade de ler todo o relatório,

uma vez que...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Acredito que não, Senadora.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Então eu vou sintetizar a leitura do relatório, porque todos têm o

material em mãos:
“O Ministério da Integração Nacional encaminhou ao Congresso Nacional, por meio do Ofício nº 16, de

2008, do Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do
relatório do Banco do Brasil S.A. sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com as aplicações dos
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO, no ano de 2007, acompanhado do
Parecer Conjunto nº 10/SDR/SCO, de 1º de abril de 2008.

Análise.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO, instituído pela Lei nº 7.827, de 1989, é

administrado conjuntamente pelo Conselho Deliberativo do FCO — CONDEL/FCO, Ministério da Integração
Nacional e Banco do Brasil S.A., e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da
Região Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamentos aos setores produtivos, em
consonância com o plano regional de desenvolvimento.

A Programação do FCO 2007 teve como referenciais estratégicos a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional — PNDR e o Plano de Desenvolvimento do Centro-Oeste — PDCO.

Em 2007, foram contratadas 59.613 operações de financiamento, comprometendo recursos no total de
R$1.973.840,00. Comparativamente ao exercício de 2006, com operações no valor de R$1.444.350,00 e 51.970
operações, o resultado operacional de 2007 apresentou incremento de 36,7% no valor dos empréstimos concedidos
e de 14,7% na quantidade de contratos firmados.

Em 2007, semelhantemente ao ocorrido em 2006, as operações concentraram-se nos Municípios de alta
renda, exceto em Mato Grosso do Sul, onde
59,5% dos recursos aplicados beneficiaram Municípios de economia estagnada. Parabenizo Mato Grosso do Sul.

No tocante às contratações por parte do beneficiário, não foi atingido o limite mínimo de 51% de aplicação
dos recursos disponíveis, decorrente da Resolução CONDEL/FCO nº 197, de 20 de março de 2003, em favor dos
miniprodutores, microprodutores e pequenos produtores. Em 2007, foram contratados junto ao segmento apenas
28,6% dos recursos disponíveis, com exceção de Goiás, onde os miniempreendedores, microempreendedores e
pequenos empreendedores absorveram 53,3% do orçamento reservado ao Estado.
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Cumprimento o Estado de Goiás pela eficiência na aplicação do recurso do FCO, abrangendo não apenas
o grande e o médio produtor, mas também concentrando 53,3% para os miniempreendedores,
microempreendedores e pequenos empreendedores.

Voto
Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que esta Comissão:
(I) tome conhecimento do Ofício nº 16, de 2008, do Congresso Nacional, e
(II) delibere pela remessa do processo ao arquivo, nos termos do art. 33, III, do Regimento Interno do

Senado Federal.”
Sr. Presidente, se possível, peço a V.Exa. que encaminhe o relatório a todos os Parlamentares da Região

Centro-Oeste.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência pede à assessoria que o relatório da

Senadora Lúcia Vânia seja encaminhado aos Parlamentares da Região Centro-Oeste.
Em discussão o relatório da Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
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.
Item 5.
Ofício nº 40, de 2008, do Congresso Nacional, que encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao

disposto no art. 20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, as Demonstrações Contábeis de 30.06.2008,
devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO.

Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
O voto é pelo arquivamento da matéria.
Tem a palavra a Relatora para apresentação do relatório.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - “Análise.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO, instituído pela Lei nº 7.827, de 1989, é

administrado conjuntamente pelo Conselho Deliberativo do FCO — CONDEL/FCO, Ministério da Integração
Nacional e Banco do Brasil S.A., com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região
Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamentos aos setores produtivos, em consonância com
o plano regional de desenvolvimento.

O parecer dos auditores independentes em relação aos balanços patrimoniais do FCO levantados em 30
de junho de 2008 e 2007 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido, das
origens e aplicações de recurso e dos fluxos de caixa atestam que as demonstrações contábeis representam
posição patrimonial e financeira do FCO, correspondente aos semestres findos nas datas citadas, bem como os
resultados de suas operações.

Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que esta Comissão:
(I) tome conhecimento do Ofício nº 40, de 2008, do Congresso Nacional, e
(II) delibere pela remessa do processo ao arquivo, nos termos do art. 33, III, do Regimento

Interno do Senado Federal.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório da ilustre Senadora Lúcia

Vânia. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
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.)
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Aprovado.
Item 6.
Ofício nº 46, de 2007, do Senado Federal, que encaminha ao Senado Federal, nos termos do § 4º do art.

20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2006,
devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Relatora: ilustre Senadora Lúcia Vânia.
Voto: pelo arquivamento da matéria
A Relatora está com a palavra para a apresentação do seu relatório.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - “As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2006 representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira do FCO, o resultado de suas
operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos.

As disponibilidades financeiras totalizaram R$1.060.000,00 e R$670.000.000,00 em 31 de dezembro de
2006 e 2005, representando apenas 13% e 9,6%, respectivamente, do montante de recursos do FCO.

Segundo o parecer da auditoria independente, os recursos disponíveis estão distribuídos às Unidades
Federativas da Região Centro-Oeste, de acordo com os percentuais aprovados pelo CONDEL/FCO na
Programação Anual.

Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que esta Comissão:
(I) tome conhecimento do Ofício nº 46, de 2007, do Congresso Nacional, e
(II) delibere pela remessa do processo ao arquivo, nos termos do art. 33, III, do Regimento Interno do

Senado Federal.
É o relatório.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o relatório da ilustre Senadora Lúcia

Vânia. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
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.
Concluída a votação das matérias constantes da pauta, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco

reunião ordinária para o dia 12 de maio, quarta-feira, às 14h30min, neste plenário.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Antes do encerramento dos trabalhos, Sr. Presidente, peço a

V.Exa. uma informação.
Com as audiências marcadas, o Relator apresentou um novo cronograma. S.Exa. terá de entregar um

relatório preliminar, a fim de que, depois, nós saibamos o prazo para apresentação das nossas emendas à LDO —
seria no final do mês. Gostaria de saber se está mantido o prazo ou se foi alterado. Solicito que seja distribuído um
novo cronograma, para que possamos organizar os nossos trabalhos e orientar as nossas bancadas na
apresentação das emendas à LDO.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O Relator ficou de propor um novo cronograma. A
Presidência está aguardando um outro cronograma do Senador Tião Viana. Parece-me, Deputado, que S.Exa.
também está aguardando o anexo que virá do Ministério do Planejamento. Fico devendo a V.Exa... Quando o
Senador Tião Viana mandar um novo cronograma, nós daremos conhecimento dele. Por enquanto, eu posso
mostrar aqui o cronograma anterior. Mas já sabemos que...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então não vai ser no final do mês? Devemos ter pelo menos 1
semana a mais para nos prepararmos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com certeza não será no final do mês.
Está encerrada a reunião.


