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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Waldemir Moka) - Havendo número regimental para a abertura dos
trabalhos, declaro iniciada a 4ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada  à apreciação das matérias constantes da  Pauta nº 5, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos.
Há quorum para deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional.
Havendo a concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas

antecipadamente.
Não havendo quem queira discutir, conforme estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno

da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 1ª reunião de audiência pública, realizada em 4 de
maio de 2010; 3ª reunião ordinária, realizada em 5 de maio de 2010.

 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordam com a aprovação das atas permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação na representação do Senado Federal.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que concordam com a aprovação das atas permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Avisos internos.
Informo que foram designados membros dos Comitês Permanentes da Comissão, nos termos

estabelecidos no art. 18 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional,
cujos coordenadores são os seguintes: Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária —
CFIS, Senador Antonio Carlos Valadares, PSB de Sergipe; Comitê de Avaliação da Receita — CAR, Deputado
Bruno Araújo, PSDB de Pernambuco; Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios
de Irregularidades Graves — COI, Deputado Leonardo Monteiro, PT de Minas Gerais; Comitê de Admissibilidade de
Emendas — CAE, Deputado Luciano Castro, PR de Roraima.

Informo que a composição dos Comitês Permanentes pode ser obtida pela Internet, na página da
Comissão, em Comitês Permanentes 2010.

No próximo dia 26 de maio, quarta-feira, às 14 horas, neste plenário, será realizada reunião de audiência
pública, com a presença do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, e do Ministro-
Chefe  da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage Sobrinho, que prestarão esclarecimentos sobre o Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, na parte referente ao capítulo de Obras com Indícios de Irregularidades
Graves. Essa reunião foi convocada em atendimento ao Requerimento nº 2, de 2010, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, de autoria do Senador Tião Viana, Relator do PLDO de 2011.

Em função de que tanto o Presidente do Tribunal de Contas da União como o Ministro-Chefe da
Controladoria só poderem fazer essa audiência na quarta-feira, invertemos: a nossa sessão ordinária da semana
que vem será na terça-feira e a audiência pública na quarta-feira.

Conforme decidido na quarta reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008,  foi dispensada a
leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada, por correio eletrônico, aos gabinetes dos
membros e às Lideranças partidárias nessa data.

Ordem do Dia.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 03, de 2010, do Congresso Nacional, que altera o

inciso XVIII do art. 4º da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010, que estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2010. O Relator é o Deputado Carlos Abicalil. Foram apresentadas duas emendas.
Voto favorável nos termos do projeto e pela rejeição das duas emendas apresentadas.

O Relator, Deputado Carlos Abicalil, está com a palavra para a apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO CARLOS ABICALIL - Sr. Presidente, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, passo diretamente à leitura do voto, uma vez que o relatório foi distribuído aos pares
presentes.
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“Voto do Relator.
Inicialmente, verifica-se que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais

pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as  disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2010 — LDO/2010, com as disposições do Plano Plurianual 2008/2011, bem como com a sua
conformidade com a lei orçamentária para o exercício de 2010 — LOA/2010.

A evolução histórica das autorizações concedidas pelo Congresso Nacional já no texto da lei orçamentária
para a abertura de créditos suplementares, nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição, indica que, desde a lei
orçamentária para o exercício de 2006, ou seja, há mais de 4 anos, a administração tem tido grau de liberdade de
remanejamento pretendido pelo projeto de lei em apreço, primeiro no âmbito do PPI, agora de seu sucessor, o PAC.

Observe-se que não se trata de introduzir uma nova programação na lei orçamentária anual durante sua
execução, prerrogativa constitucional  dos créditos adicionais sob a modalidade especial ou extraordinária, mas sim
de reforçar programação já autorizada pelo Congresso Nacional no processo orçamentário.

Assim, não pretende o Poder Executivo inovar no mundo jurídico ou orçamentário, mas simplesmente
assegurar a possibilidade de  reconfiguração dos investimentos, restritos ao PAC, que, por várias razões de ordem
fática, se mostrem inviáveis momentaneamente.

Consubstanciados nos argumentos apresentados na exposição de motivos da proposição, alicerçados na
série histórica do mesmo dispositivo legal existente nas leis orçamentárias anteriores e nas razões aqui expostas,
propomos a rejeição das emendas apresentadas de nºs 1 e 2 e o acolhimento da proposição.

Diante do exposto, somos pela constitucionalidade, compatibilidade e adequação orçamentária e financeira
do Projeto de Lei nº 3, de 2010, do Congresso Nacional, e, quanto ao mérito, pela sua aprovação.

É o voto, Sr. Presidente.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, está inscrito o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 3, de 2010, do Congresso

Nacional, foi muito bem relatado pelo Deputado Carlos Abicalil, sempre aplicado e estudioso da matéria.
Efetivamente, S.Exa. afirma que, a partir de 2006, portanto, já no Governo do Presidente Lula, se passou a

ampliar o limite de 25% para 30%. Realmente 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Só que, em 2010, houve uma
mudança, com toda a discussão que fizemos no Congresso Nacional, que permitiu a aprovação do Orçamento.

O que estamos observando é que isso deixa uma margem muito grande de liberação na mão do Poder
Executivo. Se olharmos o Orçamento Fiscal, da ordem de R$744 bilhões, a receita total é estimada em R$1,87
trilhão para o exercício de 2010. Foram reservados para o PAC R$30,29 bilhões como recursos específicos para
sua execução.

Contudo, depois de transcorridos quase um terço do ano de 2010, três meses e meio, apenas 2,6% dos
R$30,29 bilhões, menos de R$800 milhões, ou seja, apesar de estarem empenhados 28,5% dos recursos do PAC,
sua execução, até então, é pífia, muito baixa.

De acordo com a Lei nº 12.214, de 2010, a LOA, que está em vigor, há restrição para que os
remanejamentos dos recursos dos projetos do PAC não excedam 25% de cada subtítulo.

O projeto do Executivo tenciona deixar livres para movimentação 30% do total do PAC, significando uma
quantia da ordem de mais de R$9 bilhões. Ou seja, pode ser mudada a sua destinação à revelia de sua aprovação
pelo Congresso Nacional. É uma grande liberalidade. Já que a execução está baixa, vai ampliar mais o limite e ficar
com uma margem muito grande para fazer o remanejamento que bem quiser.

Devido aos irrisórios valores efetivamente pagos até agora, quando faltam menos de 6 meses para as
eleições, considero — é o nosso voto — inoportuno e temerário conceder tal grau de liberdade ao Governo Federal.

Se o chamado PAC é realmente um conjunto de ações cujos objetivos é alavancar nossa economia,
realizar obras de infraestrutura e desenvolvimento social, faz-se imprescindível que os projetos tenham continuidade
em seus investimentos. Isso só será possível se os recursos do Tesouro a eles destinados forem mantidos e
realizados.

Esse é um procedimento que vem sendo executado. Foi modificado neste Governo, que vem modificando
vários princípios do Orçamento. A última novidade foi exatamente não mandar as prioridades e metas, que
acabaram chegando recentemente, depois do reclamo oportuno desta Casa, agora, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
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Também amplia essa liberalidade, sem justificativa adequada. Já que há saldo, há limite, isso não precisa
ser feito agora, pode ser feito quando houver a necessidade, que não virá. Se há, como se argui, dificuldades numa
dotação de um projeto e excesso de projeto em outra... Vou dar um exemplo: para que se programou ferrovia na
Bahia se se sabia que não ia executar porque não havia licença ambiental?

É questão de planejamento mesmo. Coloca-se o recurso lá para fazer o fato político, a fim de que tenha um
efeito naquele Estado, naquele Município, e durante o ano não se executa. Depois, pede-se ampliar o limite para
remanejar esses recursos para o que vai ser possível executar.

Eu acho que não se precisa de nada disso, nem desse limite. Trabalhar com os 25% vai dar de sobra. Não
vai haver dificuldade, a não ser que me comprovem detalhadamente, projeto por projeto, que isso está impedindo
essa alteração.

Então, acho que, neste caso específico, o aumento do limite está muito prematuro. É isso que estamos
discutindo neste momento. A não ser que haja algum gargalo específico, que pode ser demonstrado. Acho que até
o Deputado Carlos Abicalil deve ter mais informações das dificuldades que o Governo vem enfrentando para fazer
essas modificações.

Eu sei que há projetos que têm recursos e que não vão ser executados e que há projetos que têm poucos
recursos e que precisam ser remanejados. Mas não sei se esse balanço precisaria desse aumento de 5% no limite
de 25% para 30%, haja vista que a execução está muito baixa. Até o nível de empenho está razoável, mas a
execução financeira é muito baixa.

É preciso ver se essa autorização é necessária. Por isso, estamos apresentando a emenda para
restabelecer o limite original.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Está inscrito o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Senadoras, Srs. Senadores

e Deputados, este projeto, como nos disse o Deputado Luiz Carreira, é uma grande liberalidade que o Parlamento,
caso aprovado, concede ao Executivo.

Nós estamos falando de um cheque em branco no valor de R$9,6 bilhões — muito dinheiro! —, de um total
de pouco mais de R$30 bilhões que estão consignados no Orçamento para o que se convencionou chamar PAC.

Acho que a grande preocupação, e falo então para o Parlamento... O Deputado Carlos Abicalil, grande
Parlamentar que defende os valores do Parlamento, que fez um grande trabalho, cumpriu bem seu papel. Mas nós
estamos dando ao Governo R$9,6 bilhões, de um total de R$30 bilhões, no início do período fiscal, o que mostra
que o Governo não está muito preocupado com planejamento, porque o Parlamento sempre é condescendente
nesse aspecto.

Eu acho que essa questão, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, realmente é um problema
nosso, porque o nosso Orçamento é autorizativo, folgado, flexível e permite ao Governo, de maneira discricionária,
fazer política com ele. Ou seja, colocar títulos, posições, que servem muito mais como factóides do que como
questão objetiva.

É evidente também que temos a Lei das Licitações Públicas, a Lei nº 8.666, de 1993, que só permite aditar
contratos em 25%. Ora, como vamos, de maneira discricionária, pegar esses 30% e colocar em contratos já licitados
acima do percentual?

Outra questão. É evidente que, na hora em que o Governo tira do subtítulo e coloca de modo geral, vai
poder pegar os poucos projetos que estão sendo executados pelo PAC e dar o que se convenciona chamar de
“turbinada”.

Mas isso nós estamos favorecendo e premiando a falta de planejamento do Governo Federal, que
tem uma grande equipe de técnicos, que tem a possibilidade e a capacidade de, por mais de 7 anos, ter
auferido resultados, de ter diagnósticos, estudos que lhe permitiam apresentar a esta Casa um Orçamento
que pudesse ser colocado em prática e não o que se demonstra, logo no início do período legislativo, uma
peça de ficção.
Outra questão que levantamos aqui é que...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu falei ficção. Também fricciona. Na verdade, tenciona.
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Outra questão muito clara — na última visita do Ministro Paulo Bernardo — é o montante de recursos que o
Governo tem de restos a pagar. Já foram empenhados este ano R$28,6 bilhões de restos a pagar do Orçamento do
ano anterior no PAC. Para que o Governo precisa de mais 9,6 bilhões se não está conseguindo sequer executar
esses quase 30 bilhões de reais de restos a pagar do ano anterior?

Estamos falando aqui de números superlativos, da questão de planejamento e também do mundo real e do
mundo da propaganda. Então, a preocupação que temos aqui é muito mais em defesa do Legislativo, das nossas
prerrogativas como Parlamentares e do fato de que o pedido que o Governo nos faz por meio do projeto de lei,
brilhantemente relatado pelo Deputado Abicalil, premeia a falta de objetividade, de transparência e eficácia na
elaboração dos orçamentos ano a ano.

Por isso, nós, com toda convicção, votaremos contrariamente a este projeto de lei.
Agradeço aos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só queria dizer, Deputados Carreira e Rogério

Marinho, com relação ao relatório, muito bem elaborado pelo Deputado Carlos Abicalil, e deixar claro que o Governo
honrou o acordo firmado no final do ano passado. O acordo que o Governo firmou é de que não vetaríamos o
entendimento acordado. Então, não houve veto. Está cumprida aquela votação do final da noite. Honramos todo o
acordo. Estamos propondo agora que, dentro da revisão que a própria lei diz, que deveríamos fazer em fevereiro,
estamos apresentando para agilizar o processo da execução orçamentária. Entendíamos que estava alto e
começamos a corrigir a questão dos restos a pagar. Essa é mais uma forma de acertarmos isso e, ao mesmo
tempo, permitirmos que realmente as obras que tiveram algum problema possam ser remanejadas para aquelas que
estão num processo, num ritmo normal. Então, não se vai turbinar nada. Vai ser um processo normal de
encaminhamento das obras.

Só quero reafirmar que o Governo honrou o acordo e honrará todos os acordos aqui firmados.
Por isso, o nosso parecer é pela aprovação. Vamos continuar trabalhando para poder fazer os acertos, a

fim de que, de fato, possamos ter um Orçamento, não só até a peça orçamentária, mas a sua execução em dia.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, é importante entendermos, quando votamos

aqui os PLs, como são feitas a execução e a elaboração orçamentárias no Brasil. Não há dúvida de que precisamos
de aperfeiçoá-las.

Sabemos que na execução orçamentária é feito aquilo que chamamos de restos a pagar. Nas nossas
emendas, Deputados, 70% são realizadas em restos a pagar, falsamente chamado de restos a pagar. Eu diria
restos a fazer. O verdadeiro restos a pagar é aquilo que usamos no jargão, chamado falta ao financeiro. Já foi
medido, já foi pago, e a Caixa não tem dinheiro. Esse, sim, seria o restos a pagar.

Sei que é difícil fazer esse ajuste no Orçamento, inclusive, no que se refere aos projetos incluídos no
Orçamento, mas ainda não têm licença ambiental etc. É o nosso vício. As nossas emendas individuais são assim,
não é apenas no Executivo. Depois é que se chega com o projeto. Isso é um vício nosso. Já tentaram isso.

Quando o Fernando Henrique ganhou a eleição, lembro-me bem de que o Ministro do Planejamento era o
hoje candidato José Serra. Olhe que ele deu continuidade, no Governo do Presidente Itamar, e cancelou todos os
restos a pagar. Não houve condições políticas para isso. Teve de restaurar. Quando o Lula ganhou a eleição, o
pessoal disse: agora põe ordem nesse Orçamento. Agora, a Oposição está radical, é barbuda, cancelou. Não teve
condição de manter o cancelamento. Deputado Luiz Carreira, não teve condição. Então, temos esse vício.

Temos dois problemas: um, o Orçamento chega aqui no início de um semestre para se discutir o
Orçamento do ano seguinte. Então, ele foi elaborado mais de 1 ano antes. E mais: são execuções totalmente
desfiguradas por vícios oriundos dessa parceria, de nossa maneira de fazer e da maneira de o Executivo
realizar. O Deputado Luiz Carreira é antigo nessa área e sabe do que estou falando.

Isso faz com que, com muito frequência, sejam necessários os projetos de lei, que apenas agravam e
desfiguram ainda mais o projeto da lei orçamentária anual.
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Quando os jornais comparam a execução da lei orçamentária, da LOA, com o realizado, é claro que dá
uma diferença muito grande, porque não temos apenas uma lei, temos as leis orçamentárias; são muitas. Essas que
estamos votando são leis orçamentárias já para o início de 2010.

Deputado, estabelecemos aqui uma regra segundo a qual os projetos de lei têm que chegar até outubro.
Então, como os projetos de lei têm prazos para chegar, temos de adotar uma espécie de ação teleológica, olhando
o futuro, como achamos que vai estar lá na frente.

Sei que a execução deveria ser clássica, e é muito, mas, dentro da realidade, não é. E mais: temos um ano
eleitoral com certas implicações para início de obra, pagamento das primeiras parcelas, para que não haja
interrupção. Então, há um acúmulo de fatores que têm de ser levados em conta. Nossa intenção comum é fazer o
Brasil não parar e as obras andarem. Tenho certeza de que, se uma ou outra distorção pode haver, distorção pior
ainda seria a não aprovação.

Por isso, defendo a aprovação do projeto, mesmo que ele tenha algum senão, alguma questão, mas
essencialmente ele é fundamental para o prosseguimento do crescimento do País, para a geração de emprego e de
melhor infraestrutura para o nosso futuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. Para discutir, tem a palavra a
Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, realmente, não

precisávamos estar aqui, num tempo tão curto após a aprovação do Orçamento, discutindo uma revisão no próprio
Orçamento. Acredito que o que vamos votar aqui hoje significa um sinal muito claro de que a discussão sobre o
Orçamento tem que ser mais profunda. É preciso que haja um planejamento.

Ninguém que compõe esta Comissão pode deixar de entender que a nossa obrigação não é engessar o
Orçamento, impedir o prosseguimento das obras. O que criticamos é o fato de que muitas obras que fazem parte do
PAC não precisavam estar ali porque não tinham planejamento para tal. No entanto, isso não se deu. Agora
estamos engessando algumas obras que precisam de andamento, do contrário, teríamos um prejuízo muito grande.
Acredito que nenhum de nós está aqui para impedir que as obras sejam concluídas.

Quero deixar registrado que essa modificação que vamos fazer é um passo claro no sentido de que ainda
não achamos uma forma clara e profunda de discutir o Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão. Para discutir, tem a palavra o
Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Serei breve, Sr. Presidente. Farei apenas 2 comentários. O

primeiro é que todas as ações do PAC estão no PPA. Não se trata de fazer algum remanejamento para novas
obras.

Imaginemos, por exemplo, a duplicação da BR-101. É uma obra que não será concluída em 2010,
provavelmente só em 2011, inclusive a parte da Bahia. Então, a necessidade do Governo é de gestão, até porque
todos acompanhamos os relatórios distribuídos para nós, da Comissão, e já verificamos que no primeiro trimestre
deste ano já foram empenhados e liquidados nas obras do PAC 3,9 bilhões.

Portanto, é meramente uma questão de gestão. Como as obras do PAC estão sendo planejadas não mais
para 1 ou 2 governos, mas é planejamento para o futuro e estão sendo executadas agora, é natural, normal e bom
para o País — não para este ou aquele governo — que possa haver esse gerenciamento para dar celeridade a
essas obras.

Se fizermos uma comparação dos últimos 3 anos, veremos que este ano está tendo uma velocidade muito
além do previsto. Quem ganha com isso é o País, são os investimentos em infraestrutura. Ainda mais agora, com o
Brasil crescendo a taxas de 7% a 7,5% ao ano, nossa capacidade instalada não suporta esse crescimento.
Precisamos de mais recursos para investir no que já está planejado e programado, particularmente nas ações do
PAC que estão, inclusive, no PPA.

Por isso, é uma medida necessária de gestão do Governo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão.
Em votação o parecer do Deputado Carlos Abicalil na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Deputado, V.Exa. quer encaminhar?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Deputado Luiz Carreira.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, na verdade, nosso encaminhamento também é para
esclarecer determinados aspectos.

Quando é enviado um PLN dessa natureza, solicitando um aumento do crédito para haver remanejamento,
deveria vir acompanhado de toda a planilha correspondente comparativa: o que se vai efetivamente fazer, o que se
pretende fazer. Mesmo que não fosse algo extremamente fechado, pelo menos que houvesse uma sinalização de
como vão ocorrer os remanejamentos.

Alguns Deputados estão votando sem ter conhecimento do que será remanejado ou não para seu Estado.
Seria muito mais simples anexar uma tabela. Aliás, o trabalho foi feito de forma muito cuidadosa pelo Deputado
Carlos Abicalil, inclusive para ter munição para informar, caso questionado.

Todos nós, evidentemente, gostaríamos de votar algo que conhecemos, sabemos do que se trata e o que
vai ser feito.

Um outro ponto sobre o qual acabei de conversar, não sei se já está no relatório ou se poderia ser
incorporado, é que a partir da aprovação deste projeto na Comissão fosse feito um acompanhamento periódico,
mensal ou bimestral, dessa evolução. Enfim, que se pudesse fazer um acompanhamento de como estão sendo
feitos esses remanejamentos.

O que ocorre com o PAC? O PAC II foi lançado, mas todos os projetos ainda não estavam definidos. A
partir disso abre-se uma enorme perspectiva de negociação. Hoje, o Presidente pode-se sentar com um
representante de determinado Estado e dizer que, por interesse político ou administrativo, lhe dará uma obra. Então,
ainda é possível encaixar no PAC, porque está em andamento, quando estamos no meio do exercício.

Acho que isso tem de ficar muito claro. O Congresso Nacional, de certa forma, abre mão de muitas
prerrogativas. Ele deveria ser muito mais exigente quanto à informação no que se refere a um PLN dessa natureza.
Deveria vir um balanço efetivo do que foi ou não executado, das dotações efetivamente acrescidas e reduzidas, de
forma que pudéssemos tomar conhecimento do que realmente estamos votando.

Devido a essas falhas e inconsistências, encaminho o voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para encaminhar, concedo a palavra o Deputado

Rogério Marinho, do PSDB.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, encaminhamos o voto contrário ao projeto, com

todo respeito ao Sr. Relator — homem da área da educação que, se Deus quiser, será Senador pelo Estado de
Mato Grosso —, principalmente por um fato, além dos já apontados por mim, na minha fala inicial, e pelo Deputado
Luiz Carreira.

Frisei aqui, e queria que V.Exas. pensassem a respeito, que cada obra do PAC foi licitada. Como estão
licitadas, a Lei nº 8.666 permite uma suplementação de 25%. O que foi aprovado no ano passado, por ocasião do
Orçamento, permitia o limite dessa suplementação caso o Governo tivesse interesse de aumentar recursos em cada
uma dessas obras.

Na hora em que, por subtítulo, se transforma em 30% de forma geral, é evidente que o Governo vai ter um
cheque em branco na mão para, de forma discricionária, inserir elementos novos ou obras novas que não foram
acordadas com o Congresso Nacional.

Por isso, votamos contra.
O SR. DEPUTADO CARLOS ABICALIL - Sr. Presidente, embora estejamos no período de

encaminhamento, peço a V.Exa. que me conceda a palavra na condição de Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Tem. V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CARLOS ABICALIL - Gostaria de atender aos questionamentos feitos anteriormente e,

em particular, a observação final dos Deputados que encaminharam o voto pelo PSDB e pelo DEM.
A primeira consideração é que não estamos falando de contratação de obras novas. Estamos falando, em

todos os casos, de obras em andamento. Poderíamos citar um enorme volume de obras que têm ritmos
diferenciados por n razões, desde disputas entre os concorrentes em licitações até recorrência de situações de
intempéries, emergências etc. Não estamos falando em agregar valores novos nem em obras novas. Portanto, não
há crédito especial. Estamos tratando daquilo que o Congresso já aprovou como valor global do PAC.
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A segunda consideração é que muitas dessas obras não estão previstas para serem concluídas em um
ano, dentro de um orçamento fiscal, o que significa que a sua maturação, por essa mesma razão, está no Plano
Plurianual, de modo que de um orçamento para outro há diferença de ritmo de andamento das obras e,
evidentemente, de necessidade de remuneração depois de aferida a execução dessas obras.

A terceira consideração é que boa parte desses empreendimentos não são controlados, do ponto de vista
da sua execução, diretamente pela União. Alguns desses investimentos, notadamente nas Capitais e cidades de
regiões metropolitanas, são de administração local, onde o processo de gestão deriva-se de um acompanhamento
que é licitado no âmbito do município, ou da região metropolitana, ou do consórcio ou do Estado em diversos casos.

Então, essa terceira observação também é importante porque, por exemplo, se eu citasse Cuiabá e Várzea
Grande, há obras de saneamento há 18 meses interditadas por ação judicial. Não é justo que outras obras do PAC,
com o ritmo correto de execução, fiquem prejudicadas em função de que o recurso não contingenciado está retido
onde a obra não está andando. Isso incentiva, inclusive, o processo de qualificação da gestão, de êxito na gestão,
de melhor concorrência por recursos públicos, que são escassos.

A quarta consideração, ponderando a razão pela qual ambos os Deputados mencionam até um processo
de transparência e informação permanente sobre de que modo ocorrem os remanejamentos, quero, na qualidade de
Relator, assumir a condição de transformar o meu projeto de relatório em substitutivo, incorporando o dispositivo de
que a cada trimestre o Poder Executivo informe o remanejamento realizado, de modo que a Comissão Mista de
Orçamento tenha trimestralmente as informações correspondentes à mobilização para determinadas obras e
empreendimentos por unidade federada, assegurando-se a transparência. Assim, teremos toda a condição, como
Comissão Mista de Orçamento, de fazer o acompanhamento que nos compete daquilo que é autorizativo neste
momento, ou seja, a peça orçamentária regular.

Feitas essas considerações, agradeço a oportunidade e aguardo o encaminhamento dos próximos votos,
transformando, portanto, em sugestão incorporada ao substitutivo que a cada trimestre sejam informadas as
alterações dos remanejamentos, se autorizados a partir de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou colocar em votação. Antes, quero dizer ao Plenário
que, salvo melhor juízo, como o Sr. Relator, Deputado Carlos Abicalil, fez menção de que o seu relatório seria
transformado em substitutivo, temos de votar essa modificação que S.Exa. fez.

Então, vou submeter à votação do Plenário o relatório com a modificação sugerida pelo Relator, que é a de
obrigar o Executivo a mandar, a cada 3 meses, os remanejamentos feitos para que esta Comissão possa
acompanhá-los, ter uma ideia do que foi remanejado, para que obra etc.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. Deputadas e o Srs. Deputados que aprovam o parecer com essa substituição permaneçam como

se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário dos Deputados Luiz Carreira, Rogério Marinho, Bruno Araújo, Rômulo Gouveia  e
Lira Maia.

Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o parecer com a modificação permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Eu quero dizer que se eu não seguro aqui a Senadora Lúcia Vânia nós iríamos rejeitar no Senado.
Pauta nº 5.
Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 37, de 1999, do Senado Federal, que “encaminha ao

Senado Federal, em caráter sigiloso, cópia da Decisão nº 795, de 1999, adotada pelo Tribunal de Contas da União,
na sessão extraordinária reservada do plenário de 3 de novembro de 1999, bem como dos respectivos relatórios e
votos que a fundamentam (TC nº 928.510/98-0)”.

O Relator é o Deputado Rômulo Gouveia. O voto é pelo arquivamento da matéria, sugerindo inclusão, nas
LDOs anuais, de dispositivos que impeçam  contingenciamento de recursos para projetos considerados
estratégicos; constitua Subcomissão com o fim de atualizar o PLC 135/1996, na Comissão de Finanças e
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Tributação, no sentido de estabelecer base do sistema de planejamento, segundo a Constituição Federal de 1988 e
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Relator está com a palavra, para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras e Srs. Senadores:
“Voto
As determinações do Tribunal de Contas da União não carecem de outras medidas que possam

estabelecer o seu cumprimento, conforme está a indicar o presente Aviso. Assim, consideram-se adequadamente
cumpridas as exigências que a motivaram.

Ante o exposto, voto no sentido de que esta Comissão:
1. Tome conhecimento, em caráter reservado, do Aviso nº 37, de 1999-SF, e das peças que o

acompanham;
2. Faça incluir nos projetos de leis de diretrizes orçamentárias anuais dispositivos que impeçam que

determinados projetos considerados estratégicos para o País, dos quais se inserem os tratados no corpo desse
aviso, não possam ser objeto de contingenciamento ou que importem recursos insuficientes dotados à realização de
suas etapas anuais ou plurianuais, conforme o indicado abaixo:

a) Inclua-se no Item 2 do Anexo V — despesas que não serão objeto de limitações de empenho e
movimentação financeira, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o
seguinte item”...

(...)
“d) Definição, regulamentação e abrangência das formas de controle, se prévio”...
É o que determino.
Este é o parecer que tenho a apresentar nesta Comissão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O parecer está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Em votação na representação da Câmara.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o parecer na representação do Senado.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se

encontram.
Aprovado.
A Presidência chama a atenção do Plenário: a pauta prevista está encerrada, mas há 2 requerimentos para

inclusão de matérias extrapauta.
O primeiro requerimento, de autoria do Deputado Dilceu Sperafico, é para incluir na Ordem do Dia a

apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 5, de 2010, do Congresso Nacional, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar
no valor de 90 milhões de reais, para reforço de dotação constante da lei orçamentária vigente”.

Em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o presente requerimento permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos à apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 5, de  2010, do Congresso Nacional,

que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito
suplementar no valor de 90 milhões de reais, para reforço de dotação constante da lei orçamentária vigente”.

Relator, Deputado Dilceu Sperafico.
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Foram apresentadas 3 emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto, e pela rejeição das emendas apresentadas.
O Relator está com a palavra, para a apresentação do relatório.
A Presidência quer garantir o silêncio para a leitura do relatório do Deputado Dilceu Sperafico.
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, eu vou direto ao voto do Relator, até porque se trata de matéria bastante oportuna, em função do
seguro agrícola:

“Voto do Relator
Constamos, inicialmente, que a fonte de recursos utilizada para sustentar a suplementação proposta está

em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320, de 1964, tendo sido obedecidas as prescrições do art.
167, inciso V, da Constituição Federal.

Verificamos, também, que o presente crédito não afeta a obtenção da meta de resultado primário
estabelecida na Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010 (LDO-2010),
pois a suplementação em despesa primária é proposta com recursos provenientes do superávit financeiro de
recursos ordinários apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2009, nos termos da Lei nº 4.320, de
1964, cujo saldo, conforme demonstração em anexo à referida Exposição de Motivos, ajuiza-se suficiente para esse
fim.

Importa registrar que, embora tal anexo demonstre a inexistência de saldo para fazer face à despesa
proposta, não consta do Demonstrativo do Superávit Financeiro as informações relativas à discriminação dos
créditos especiais e extraordinários reabertos e ao detalhamento por projeto de lei e medida provisória em
tramitação no Congresso Nacional que se utilizaram do superávit, conforme exigência contida no art. 56, § 10, da
LDO de 2010.

Não obstante as informações prestadas na Exposição de Motivos que acompanha esta proposta de crédito
adicional, bem como as análises que empreendemos, indicam haver coerência com os dispositivos da legislação
orçamentária em vigor e adequação de compatibilidade com o Plano Plurianual para 2008/2011 (Lei nº 1.653, de
7/4/2008) e com a LDO de 2010.

Cabe alertar, a propósito, que os atributos plurianuais da ação suplementada por este crédito deverá
incorporar, no que couber, o Plano Plurianual 2008/2011.

Por fim, somos pela rejeição das emendas apresentadas, não obstante o mérito e a relevância das
proposições, com vistas a evitar a descaracterização do crédito.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5, de 2010-CN, na forma proposta pelo
Poder Executivo, e pela rejeição das emendas apresentadas.

Sala das sessões, em 19 de maio de 2010.
Relator: Deputado Dilceu Sperafico.”
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carreira, para

discutir o relatório.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, mais uma vez eu volto a ratificar essa questão da

importância das informações que são enviadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo.
O próprio Relator faz uma crítica velada ao Governo quando diz :

“Importa registrar que, embora tal anexo demonstre a existência de
saldo para fazer face à despesa proposta, não constam do Demonstrativo de
Superávit Financeiro as informações relativas à discriminação dos créditos
especiais e extraordinários reabertos e ao detalhamento para o projeto de lei e
medida provisória em tramitação no Congresso Nacional que se utilizaram do
superávit, conforme exigência contida no art. 56, § 10, da LDO 2010.”

Por aí podemos observar que o Governo tem realmente muito cuidado com relação ao envio dos seus
projetos. Ele poderia fazer o demonstrativo, para dar, inclusive, maior informação à sociedade e ao próprio
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Congresso Nacional. E como o Congresso Nacional também não discute nada, a maioria fica batendo papo, o que
acontece é que ninguém presta atenção sequer ao que se está votando.

Por essa razão, mais uma vez aqui registramos que não vamos criar dificuldade, não vamos obstruir a
pauta, inclusive porque houve um acordo para que a matéria fosse inserida na pauta, mas chamamos atenção para
a necessidade de os membros da Comissão cobrarem do Executivo maior responsabilidade e transparência nos
créditos que encaminha.

O Relator deveria dar um parecer contrário, pois, no sétimo parágrafo, registra que “não constam do
Demonstrativo de Superávit Financeiro as informações relativas à discriminação dos créditos especiais e
extraordinários reabertos e ao detalhamento por projeto de lei e medida provisória em tramitação no Congresso
Nacional”. S.Exa. está dizendo que sequer sabe o que vai acontecer com esse crédito.

Na verdade, é um crédito aberto, é mais um cheque em branco que se dá para o Poder Executivo possa
fazer o remanejamento que bem entender. Acho que deveríamos passar a exigir maiores informações para
podermos votar com maior segurança.

Essa é a nossa posição. Por essa razão, vamos encaminhar o voto contrário, mas efetivamente não vamos
criar qualquer obstáculo à tramitação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Sr. Presidente, eu queria apenas fazer um esclarecimento,

porque na Exposição de Motivos, que não foi lida no relatório, está bem claro que esse recurso é específico para o
pagamento de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural nas contratações realizadas pelos produtores junto
às seguradoras privadas, beneficiando um adicional de 30 mil produtores rurais, tendo em vista que a dotação atual
é insuficiente para atender a demanda que foi determinada.

Então, eu acho que é justo, inclusive nós não aceitamos as emendas porque tiraria recurso do seguro rural
dos 30 mil agricultores. Achamos que, dessa forma, não haveria motivo nenhum de não sermos favoráveis a esse
crédito suplementar.

Muito obrigado
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - V.Exa. me permite apenas uma complementação? Acho correta a

afirmação feita pelo Relator. Eu, inclusive, acrescentaria ao meu voto a posição correta por parte do Relator de não
aceitar,  não acatar emendas que distorçam o conteúdo programático do crédito. Eu já assisti muitas vezes a
créditos destinados a seguro serem direcionados para outras finalidades, como tratores, energia etc. Isso é um
absurdo. Já que o Executivo manda o crédito para determinada finalidade, não faz nenhum sentido mudá-la. Pode-
se até desdobrar dentro daquela finalidade, mas mudar a finalidade do crédito realmente não faz sentido. Acho que
o Relator, nesse particular, está corretíssimo em rejeitar as emendas propostas.

O SR PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A matéria continua em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, normalmente, quando se discute projeto de

lei de algum Ministério, de alguma área, os representantes estão aqui. Espero que os representantes do Ministério
da Agricultura estejam aqui neste momento. Devem estar. Se estiverem, peço que anotem o que vou falar aqui. Eu
também gostaria de ter a atenção do Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado.

Sr. Presidente, o Deputado Jaime Martins, que está ao meu lado, da bancada de Minas Gerais, sabe que
nós fomos vítimas de uma espécie de tungada numa emenda para máquinas agrícolas. Eu já vi muita emenda não
ser executada — tudo bem! Ou, então, de maneira negociada, se fazer de modo diferente. Mas não de maneira
truculenta e impositiva.

Estou falando isso porque fui coordenador de bancada durante 10 anos. Foi um absurdo o que aconteceu.
A bancada de Minas insurgiu-se contra isso, houve uma execução desvirtuada, agressiva, do ponto de vista político,
à nossa bancada. É claro que, depois dos pedidos de desculpas, veio a desculpa maior de não haver recurso para
fazer uma reposição adequada.

Na elaboração do Orçamento de 2010 — peço atenção para isso — negociamos com o Deputado Magela,
mineiro de Patos de Minas, uma das pouquíssimas daquelas famosas emendas de Relator que sobreviveu e está no
Orçamento de 2010, para que possamos atender à reivindicação de máquinas agrícolas no nosso Estado. Inclusive,
como S.Exa. é do Distrito Federal, disse que uma parte teria que ficar para o Distrito Federal. Há um Território da
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Cidadania que alcança o entorno de Brasília. Ótimo! O Deputado Magela agiu corretamente: que uma parte seja
aplicada também nas regiões pobres do Distrito Federal.

Falo isso, Sr. Presidente, porque espero que consigamos uma adequada aplicação dessa rara emenda de
Relator que sobreviveu. E isso aconteceu até porque argumentamos com companheiros de diversos partidos que
compreenderam que era uma emenda importante de Relator que sobreviveu. Já conversei com a Ministra Dilma
sobre isso. Ela condicionou essa aplicação na área da SUDENE e de Territórios da Cidadania. Disse que se for para
região pobre, tudo bem, é para mandar os tratores para lá.

Sinceramente, eu vou votar a favor em confiança, Deputado Gilmar Machado — sinceramente, em
confiança. Eu sei que é uma destinação focada, determinada. O Relator não tem rigorosamente nada a ver com o
que eu estou falando aqui. Aplaudo o seu relatório, um diligente militante da agricultura brasileira, mas não posso
deixar de fazer este registro aqui, Sr. Presidente. Não posso! O Deputado Gilmar Machado e o Deputado Jaime
Martins sabem do que estou falando. Espero que tenhamos sucesso, ainda neste primeiro semestre; do contrário, o
Ministério da Agricultura, por mais que tenha se esforçado em muitas questões, não terá a simpatia da bancada de
Minas Gerais e muito menos deste ex-coordenador que aqui vos fala.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão a matéria. Com a palavra o Deputado
Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, vou ser rápido, porque gostaria que V.Exa.

aprovasse a matéria, me interessa aprová-la. Gostaria de dizer que o importante é que 30 mil agricultores vão
receber subvenção para pagar o quê? Para pagar um seguro provavelmente por alguma perda.

Faço um apelo ao Deputado Luiz Carreira para que possa votar favoravelmente, até porque vários
produtores rurais da Bahia estão recebendo essa subvenção.

Concordo com a argumentação de V.Exa, acho correta, mas que neste momento poderíamos aprovar, até
porque se trata de alguém que perdeu e o seguro vai fazer essa cobertura. Estamos aprovando uma subvenção
para a área.

Então, encaminho o voto a favor, Sr. Presidente, e espero que V.Exa. coloque a matéria em votação de
imediato.

Faço um apelo ao Deputado Carreira no sentido de que nos acompanhe, com as restrições que sei que
S.Exa. faz, e com razão.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Já que fui citado, tenho que responder. O Deputado Colbert
Martins, indiretamente, está querendo dizer que voto contra os produtores rurais na Bahia. V.Exa. sabe muito bem
que o voto aqui não diz respeito a ser contra os produtores, até porque nem V.Exa. sabe quem são os produtores
que estão aí dentro. Então, não vamos fazer demagogia, porque não é o meu caminho.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - V.Exa. acha que vou escolher produtor para dizer... (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência não vai permitir esse debate de V.Exas.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - É bom esclarecer, porque às vezes essas coisas são transmitidas e

acabam tendo outra repercussão. Podemos aceitar a brincadeira num nível correto, quando se sabe que estamos
brincando. Mas é importante esclarecer isso, porque a minha crítica é quanto à falta de transparência na aplicação
do recurso.

E fiz uma outra crítica, inclusive S.Exa. foi meu companheiro na época e votou a favor quando fizemos
essa crítica aqui no passado, há 3 ou 4 anos, em que um crédito de seguro foi transformado em trator e energia,
contra o meu voto e contra o voto do Deputado Colbert Martins.

Então, só para restabelecer a verdade é que faço esta consideração.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS  - Então, vamos votar juntos nos 30 mil produtores?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Terminado o debate baiano, queremos informar que

quanto a esse recurso o Deputado Dilceu Sperafico tomou cuidado, não aceitou nenhuma emenda. Portanto, os 90
milhões destinam-se exclusivamente ao pagamento do seguro rural.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que aprovam o relatório permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara, contra o voto do Deputado Luiz Carreira.
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O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Deputado Luiz Carreira, não faça uma coisa dessa!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em votação na representação do Senado.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11/2010, do Congresso

Nacional. O autor é o Deputado Arnon Bezerra.
Com a palavra o autor, para apresentação do requerimento.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA -  Sr. Presidente, a nossa solicitação é para submeter ao Plenário

desta Comissão Mista o Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11, de 2010, do Congresso Nacional, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de 24
milhões e 300 mil reais para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. Para que possamos
agilizar, submetemos ao Plenário a inclusão extrapauta de nosso relatório.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Em discussão o requerimento de inclusão extrapauta.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o presente requerimento permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Extrapauta.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11/2010-CN que “Abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de 24.300.000,00 (vinte e
quatro milhões e trezentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

O Relator é o Deputado Arno Bezerra.
Foram apresentadas 2 emendas.
O voto é favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas

apresentadas.
O Relator está com a palavra, para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os recursos necessários

à abertura desse crédito decorrem da anulação da dotação orçamentária de reserva de contingência fiscal,
conforme indicado no Anexo II da proposta.

“Na Exposição de Motivos nº 51, do Ministério do Planejamento, de 12 de março de 2010, o Sr. Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a proposição, informa que a abertura do crédito
visa reforçar dotações do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. — CEITEC para dar
continuidade às operações de produção de semicondutores eletrônicos, bem como atualizar e instalar o conjunto de
equipamentos industriais necessários ao seu funcionamento.

Esclarece também a Exposição de Motivos que o crédito em apreço decorre de solicitação formalizada pelo
órgão e será viabilizado mediante projeto de lei a conta de anulação de dotação orçamentária, em conformidade
com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição.

A Exposição de Motivos salienta ainda que, conforme dispõe o art. 58, § 12, da Lei nº 12.017, de 12 de
agosto de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, as alterações decorrentes da abertura desse crédito
não afetarão a obtenção da meta de resultado primário fixada para o exercício corrente.” (...)

“Ao Projeto de Lei nº 11/2010, do Congresso Nacional, foram apresentadas duas emendas, ambas de
autoria do Deputado Vital do Rêgo Filho.

Voto do Relator.
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Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na
modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que o objetivo é reforçar dotações
orçamentárias em programações constantes na Lei Orçamentária vigente (Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010).
Observa-se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o disposto na Constituição Federal, na Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),  Lei nº
12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO 2010), e Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008 (PPA 2008-2011).

Por fim, indico as Emendas de nºs 00001 e 00002 ao Presidente da Comissão Mista Permanente a que se
refere o § 1º do art. 166 da Constituição Federal, para serem declaradas inadmitidas, conforme demonstrativo
anexo, nos termos do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.

Desse modo, por considerar que o projeto de crédito suplementar em exame não colide com os dispositivos
legais relativos à alocação de recursos, submeto a este colegiado o meu voto pela aprovação do Projeto de Lei nº
11, de 2010, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo.”

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

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro
inadmitidas as Emendas nºs 1 e 2, conforme sugerido pelo Relator.

O Relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, o crédito suplementar de 24 milhões e 300 mil reais

para reforçar dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, que tem como Relator o nobre Deputado Arnon
Bezerra, destina-se à abertura de crédito para reforçar as dotações do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada — CEITEC, para dar continuidade às operações de produção de semicondutores eletrônicos, bem como
atualizar e instalar o conjunto de equipamentos industriais necessários ao seu funcionamento.

Portanto, não  temos nada a objetar. É simplesmente um remanejamento de crédito. Estamos de acordo e
somos favoráveis ao parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Encerrada a discussão.
Em votação o Relatório na representação da Câmara dos Deputados.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação na representação do Senado.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam o presente relatório permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Concluída a votação das matérias constantes da pauta, vou encerrar os trabalhos. Antes, convoco reuniões

a serem realizadas neste plenário: reunião extraordinária no dia 25 de maio, terça-feira, às 14h30min; e reunião de
audiência pública no dia 26 de maio, quarta-feira, às 14h, com o Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Ubiratan Aguiar, e com o Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage Sobrinho.

Está encerrada a presente reunião.


