
CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 6ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 16/2010.
Não há ainda quorum para deliberação na representação do Senado Federal.
Queria submeter algo ao Plenário. Há uma preocupação com essa questão nossa de quorum.

Frequentemente, recebo apelos dos Parlamentares, que dizem que o tempo em que o livro fica ali aberto — das
14 horas às 14 horas e 30 minutos — é relativamente curto. Embora eu tenha prerrogativa, gostaria da
aquiescência do Plenário para estabelecermos um prazo: o registro seria a partir das 14 horas, mas, em vez de
iniciarmos as reuniões às 14h30min, nós os faríamos às 15 horas, horário em que, costumeiramente, elas se
iniciam. Então, o registro seria a partir das 14 horas, mas o início da reunião se daria às 15 horas.

Queria a aquiescência dos Srs. Parlamentares que compõem a Comissão Mista de Orçamentos. Se
disserem que “não”, evidentemente a reunião continua no mesmo horário. Estou pedindo permissão para que
isso ocorra a partir das próximas reuniões ordinárias.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Senador Moka, quero dizer que, alterando o início
das reuniões para as 15 horas, V.Exa. corre o risco de que elas só comecem às 16 horas. Proponho que seja o
contrário: marque o início para as 13 horas, para que ela comece às 14 horas. Acho que assim teríamos um
aproveitamento melhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A sugestão de V.Exa. é de que antecipássemos:
que, a partir das 13 horas, o livro ficasse à disposição.

Consulto o Plenário, pois acho que é uma sugestão importante.
Ouço o  Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma observação com relação

ao assunto.
Acho que acabamos fazendo um certo casuísmo regimental, enquanto, na verdade, se trata

simplesmente de cumprimento de obrigação. Os Parlamentares são convocados para uma reunião a tal hora;
então, é obrigação deles estarem aqui no horário e cumprirem com seu dever. Se começarmos a ajustar o
Regimento a essa casualidade, iremos para as 16, 17, 18 horas, e, daqui a pouco, chegaremos às 20 horas.

Acho que isso não se resolve por aí, pelo seguinte: o Governo quer votar e, como hoje todo mundo está
motivado, porque ganharam a eleição, etc., eles deveriam estar aqui. Não há razão nenhuma para não se votar
um relatório relativamente simples; basta que o pessoal venha trabalhar.

A sugestão de V.Exa. é muito interessante, mas não resolve, porque acho que assim acabamos dando
um jeito em situações que, na verdade, referem-se a disciplina e horário de trabalho. Se tem reunião marcada,
isso é regimental, e os Regimentos das Casas funcionam assim. Daqui a pouco, também vamos ter de fazer isso
nas Comissões de Finanças e de Meio Ambiente, vamos ter de modificar toda a operacionalidade das
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Comissões, para que elas possam se ajustar à ausência dos Parlamentares que deveriam estar presentes às
reuniões.

Essa é a minha observação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado, apenas um esclarecimento: essa questão

não é regimental.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sim, é regimental, na medida em que se pode pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu teria a prerrogativa de adotar isso, mas estou

querendo ouvir os senhores.
Estou seguindo a ordem de inscrição. Vamos ouvir o Deputado Devanir Ribeiro; par depois está inscrito

o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, a vontade de acertar de V.Exa. é boa, mas

deveríamos adotar outro sistema. Em todas as bancadas há uma guerra para se fazer parte das Comissões, não
só da nossa, mas de todas. Mas, na hora de cumprir seu dever, o Parlamentar não vem.

O Regimento diz o seguinte: faltou 3 vezes, está fora da Comissão. Ora, tem que ser assim. Ou ele
assume a responsabilidade, seja o Senador, seja o Deputado... Porque senão quem chega aqui às 14 horas fica
prejudicado. Se nós chegarmos aqui até as 15 horas, nós ficamos sem conseguir votar nada, e ainda
atrapalhando o nosso trabalho que temos que fazer em outras Comissões também. Então, eu vejo que se é para
valer das 14 às 15 horas... Então que seja da seguinte maneira: quem não chegar até as 15 horas por 3 vezes,
aplique-se o Regimento, fica-se fora da Comissão. Essa é a única forma de as pessoas se sentirem responsáveis
e estarem aqui na Comissão no horário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, até para a economia processual aqui, a

minha opinião é exatamente a mesma do Devanir, que me antecedeu: vamos manter a regra atual. Acho que o
Senador Flexa realmente exagerou um pouco: 13 horas já não seria um horário factível. Vamos deixar do jeito
que está, e fazer o apelo, inclusive lembrando dos dispositivos, esses sim regimentais, que prevêm a substituição
do Parlamentar faltoso. Porque tantos lutam pela eleição ou pela reeleição, como nós vimos agora, e, depois,
vem uma luta maior ainda para se entrar na Comissão. E ainda depois temos que lutar pelo comparecimento?!
Isso é um paradoxo. Isso não pode, não tem condições de acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Para encerrar a discussão, digo que tenho a mesma
opinião que V.Exas. É que de tanto ouvir o pedido para que antecipemos, nós acabamos... Vejam, por isso é que
eu não quis fazer; e não quis fazer exatamente porque isso daria a impressão de que eu tenho má vontade.

Eu tenho a mesma opinião: acho que o Parlamentar tem a obrigação de estar aqui. Mas, como fui
questionado por diversas vezes, no sentido de que o prazo é muito exíguo, muito pequeno...
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Dou por encerrada a discussão. Vamos manter o mesmo horário, e vamos passar, aí sim, a aplicar o
Regimento para aqueles que porventura não quiserem ou não possam participar mais da Comissão de
Orçamento.

Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, podia me informar sobre quantos faltam para o

quorum no Senado?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Há ainda a falta de 2 Senadores; porém, eles já

estão se dirigindo para a Comissão. Portanto, é somente questão de alguns minutos para estabelecermos o
quorum.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Eu acho que uma comunicação aos Líderes partidários seria talvez
importante no sentido de fazer ver a eles a aplicação do Regimento, tendo em vista que os Parlamentares estão
faltando mais do que a 3 sessões, como o Regimento contempla. Nesse caso, já seria solicitada a substituição
dos Parlamentares faltosos a mais de 3 reuniões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, eu considero o assunto já encerrado. Vamos
manter o horário da Comissão, e vou fazer um apelo aos Líderes e a cada Parlamentar no sentido de que daqui
para frente nós vamos evidentemente pedir que.... Eu quero...

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, nós não poderíamos solicitar ao Relator Bruno
Araújo que iniciasse a apresentação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Vou fazer isso. Eu ainda tenho um expediente aqui:
“Conforme decidido na IV Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a

leitura dos expedientes que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião.”
De ordem do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado

WALDEMIR MOKA, dou conhecimento da correspondência recebida, em atendimento ao disposto no art. 8º “b”
do Regulamento Interno da Comissão.

EXPEDIENTE

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) OFÍCIO GAB 352, de 30 de junho, do Deputado Magela, Relator do Projeto de Lei Orçamentária para 2010,
solicitando correção de erro de ordem técnica verificada no Autógrafo da Lei Orçamentária para 2010 (PL nº
46/2009–CN).
2) Ofício nº 00904/2010, de 5 de julho, do Senador Eduardo Suplicy, reiterando a solicitação de alteração das
emendas nºs 2211.0014 a 2211.0020, de sua autoria, apresentadas ao Projeto de Lei nº 46/2009-CN (PLOA para
2010).
3) OF. nº 142/2010 - GSJT, de 23 de julho, do Senador João Tenório, comunicando que a Emenda nº 2067.0005,
destinada ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, especificamente os recursos destinados ao
Município de Palmeira dos Índios/AL, serão executados na modalidade 50.
4) Ofício 151/2010/JAC/852, de 3 de agosto, do Deputado José Airton Cirilo (PT/CE), solicitando a retirada da
Emenda nº 1, de sua autoria, ao Projeto de Lei nº 30/2010-CN.
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5) Of. nº SF 1.585/2010, de 3 de agosto, do Senador Antonio Carlos Júnior, encaminhando à CMO as notas
taquigráficas do pronunciamento da Senadora Rosalba Ciarlini, em atendimento à  solicitação da mesma.
6) OF. 1.094/10-GAB/WF, de 3 de agosto, do Deputado Wellington Fagundes, solicitanto cópia do Relatório
Setorial, da área dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e do Desenvolvimento Agrário,
referente ao Orçamento de 2005.
 7) OF/B/093/10, de 4 de agosto, do Deputado Daniel Almeida, Líder do Bloco PSB, PCdoB e PRB, solicitando a
indicação do Deputado Valadares Filho (PSB/SE), para relatar o Projeto de Lei nº 39/2010-CN.
8) Of. nº 216/2010 - LPR, de 4 de agosto, 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 36/2010-CN.
9) Of. nº 217/2010 - LPR, de 4 de agosto, do Deputado Sandro Mabel, Líder do Partido da República, solicitando
a indicação do Deputado Giacobo (PR/PR), para a relatoria  do Projeto de Lei nº 37/2010-CN.
10) Ofício nº 302 (CN), de 9 de agosto, do Senador Adelmir Santana, Segundo Suplente, no exercício da
Primeira Secretaria do Senado Federal, informando que foi lido, na Sessão do Senado Federal de 16 de julho do
corrente ano, o Ofício nº 272/2010-CMO, comunicando erro material na redação do caput do art. 39 do
substitutivo oferecido como conclusão do Parecer nº 25, de 2010-CN, sobre o Projeto de Lei nº 4, de 2010-CN,
que  “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras
providências.” Informou, ainda, que a Presidência do Senado Federal, determinou a retificação solicitada.
11) Expediente de 24 de agosto, do Senador Edison Lobão, informando que declina da indicação para relatar os
Projetos de Lei nºs 35 e 43/2010-CN.
12) OF. Nº 064/10-GLDEM, de setembro, do Senador Antonio Carlos Júnior, Vice-Líder no exercício da
Liderança do Democratas, indicando o Senador Gilberto Goellner (DEM/MT), representante do Democratas do
Bloco da Minoria para integrar, como membro titular, o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias
com assento nesta Comissão.
13) OF. INT. GSSELI Nº 0028/10, de 30  de setembro, da Senadora Selma Elias Westphal (PMDB/SC),
solicitando que seja agilizado a votação na CMO e no Plenário do Congresso Nacional do PLN 006/2010, que
versa sobre a “abertura de crédito especial” em favor do Ministério dos Transportes, para permitir que a
Secretaria Especial de Portos, execute obras visando solucionar o problema de assoreamento que obstaculiza as
atividades do Porto de Imbituba-SC, dentre outros.
14) OF. Nº 063/10-GLDEM, de 06 de outubro, do Senador Antonio Carlos Júnior, Vice-Líder no exercício da
Liderança do Democratas, indicando o Senador Gilberto Goellner (DEM/MT), como representante do Partido
Democratas do Bloco da Minoria para integrar, como coordenador, comitês permanentes desta Comissão.
15) OF/GAB/I/Nº 874, de 19 de outubro, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB, indicando o nome do Deputado Colbert Martins, para fins de
designação do cargo de Relator do Projeto de Lei nº 38/2010-CN.
16) Of. GLPMDB nº 146/2010, de 20 de outubro, do Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, encaminhando o
nome do Senador Gilvam Borges, para integrar a relatoria Setorial – Área Temática – Justiça e Defesa, da
Proposta Orçamentária Anual, nesta Comissão, para o ano de 2011.
17) Of. AG.092/2010, de 26 de outubro, do Deputado Anibal Gomes (PMDB/CE), informando que por motivo
pessoal não será possível aceitar a relatoria do Projeto de Lei nº 52/2010-CN.

- Expedientes encaminhados pelo Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria do Senado
Federal, informando abertura do prazo para interposição de recurso a Projetos de Decretos Legislativos:

1) Ofício nº 211-CN, de 13 de julho, aos PDLs nºs 2 a 22/2010-CN.

- Expedientes encaminhados pelo Presidente do Senado Federal informando término do prazo para
interposição de recurso a Projetos de Decretos Legislativos:

1) Ofício nº 226-CN, de 16 de julho, aos PDLs nºs 2 a 22/2010-CN.

- Expedientes encaminhados pelo Segundo Suplente, no exercício da Primeira Secretaria do Senado
Federal, informando o envio de autógrafos de Decretos Legislativos:
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1) Ofício nº 231-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 502/2010.
2) Ofício nº 233-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 503/2010.
3) Ofício nº 235-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 504/2010.
4) Ofício nº 237-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 505/2010.
5) Ofícios nºs 238 e 239-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº  506/2010.
6) Ofício nº 241-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 507/2010.
7) Ofício nº 243-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 508/2010.
8) Ofício nº 245-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 509/2010.
9) Ofício nº 247-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 510/2010.
10) Ofício nº 249-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 511/2010.
11) Ofício nº 251-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 512/2010.
12) Ofício nº 253-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 513/2010.
13) Ofício nº 255-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 514/2010.
14) Ofício nº 257-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 515/2010.
15) Ofício nº 259-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 516/2010.
16) Ofício nº 261-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 517/2010.
17) Ofício nº 263-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 518/2010.
18) Ofício nº 265-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 519/2010.
19) Ofício nº 267-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 520/2010.
20) Ofício nº 269-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 521/2010.
21) Ofício nº 271-CN, de 26 de julho, Decreto Legislativo nº 522/2010.

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) Ofício nº 1.159/DAS/ESG, de 28 de junho, do Comandante e Diretor de Estudos da Escola Superior de
Guerra, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Carlos Alberto Pires Rolla, convidando o Presidente da CMO a fazer indicação
de candidatos para participar do processo de seleção, até o dia 23 de julho, para o curso de Gestão de Recursos
de Defesa – CGERD, que será realizado por aquela Escola, em Brasília, no período de 30 de agosto a 29 de
outubro de 2010.
2) Ofício nº 398/2010-DG/GAB, de 09 de julho, do Diretor Geral do DNOCS, Sr. Elias Fernandes Neto,
comunicando as ações corretivas  visando a exclusão do rol de  Obras irregulares, Anexo VI do Orçamento Geral
da União, o Projeto para construção do Açude Público Berizal, situado no município de Berizal, no Estado de
Minas Gerais.
3) Ofício GP/CMA/Nº 223, de 12 de julho, do Presidente da Câmara Municipal de Araruama – RJ, informando o
recebimento de documentos do SIAFI, comunicando a transferência de recursos financeiros destinados aquele
Município.
4) Ofício nº 099/2010/PRESI-CNMP, de 4 de agosto, do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público,
Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos, encaminhando cópia do acórdão daquele
Conselho que aprovou a proposta orçamentária das unidades do Ministério Público da União, exceto do
Ministério Público Federal, para o exercício de 2011.
5) Ofício nº 1.610/2010/SUDENE-AGI, de 17 de agosto, do Superintendente da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, Paulo Sérgio de Noronha Fontana, encaminhando o Relatório de Resultados e
Impactos – Exercício de 2009, sobre as atividades Desenvolvidas pelo Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste – FNE, o Parecer Conjunto nº 06/2010/SDR/SUDENE/MI, de 18/06/2010, e a Resolução “ad
referendum” CONDEL nº 031/2010, de 30/07/10, que aprovou o referido relatório.
6) Ofício nº 171/2010/SPOA/SECEX/MMA, de 20 de agosto, do Subsecretário de Planejamento, Orçamento e
Administração do Ministério do Meio Ambiente, Gerson Galvão, encaminhando informações determinadas pela
lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 – LDO 2011, onde esclarece que aquele Ministério não apresenta em seu
Orçamento para o exercício de 2011 quaisquer subtítulos referentes a obras que se enquadrem nas
especificações contidas no art. 96 da referida Lei.
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7) Ofício nº 820/2010/SG/DOR, de 1º de setembro, do Secretário-Geral Adjunto do Conselho Nacional de Justiça,
Marcelo Martins Berthe, encaminhando Pareceres daquele Conselho e a Certidão de Julgamento da 111ª Sessão
Ordinária, referentes às propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário integrantes do Orçamento Geral
da União (Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça do
Trabalho, e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
8) Ofício nº 2.015/2010, de 03 de setembro, do Presidente em exercício da Associação Nacional das Entidades
Representativas de Praças Polícias e Bombeiros Militares, Pedro Queiroz da Silva, solicitando que seja
apresentada no Orçamento da União de 2011 (Projeto de Lei nº 59/2010-CN) uma emenda para garantir a
contrapartida da União no pagamento do “Piso Nacional dos Policiais Militares, Civis e Bombeiros Militares”.
9) Ofício nº 466/2010/MP, de 13 de setembro, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Paulo Bernardo Silva, encaminhando
informações através da Nota Técnica nº 11/DESOC/SOF/MP, de 02 de setembro de 2010, elaborada pela
Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério, cópia anexa, que refere-se ao Aviso nº 119 GM/MinC, de
16 de agosto de 2010, que solicita ajuste à programação constante do Projeto de Lei nº 29/2010-CN.
10) Ofício GP/CMA/Nº 283, de 13 de setembro, do Presidente da Câmara Municipal de Araruama – RJ,
informando o recebimento de documentos do SIAFI, comunicando a transferência de recursos financeiros
destinados aquele Município.
11) Ofício nº 310/2010/SG-CNMP, de 01 de outubro, do Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério
Público, Procurador Regional da República José Adércio Leite Sampaio, comenta a proposta orçamentária
daquele Conselho para o exercício financeiro de 2011, constante do Projeto de Lei nº 59/2010-CN.
12) Ofício nº 2.893/2010/DG, de 14 de outubro, do Diretor Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - DNIT, Luiz Antonio Pagot, solicitando a liberação do Contrato UT-06-025/2002, relativo as obras de
Construção na BR-265/MG, o qual encontra-se incluído no Anexo VI da Lei Orçamentária do ano de 2009.
13) Nota Nº 211/2010, de 18 de outubro, da Embaixada da República Popular da China, informando que a visita
ao Brasil do Sr. Gao Qiang, Presidente da Comissão de Trabalho de Orçamento do Comitê Permanente da
Assembleia Popular Nacional da China, foi adiada para o próximo ano.
14) Ofício nº 512/MP/2010, de 26 de outubro, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Interino, João Bernardo de Azevedo Bringel, solicitando ajuste, por remanejamento de dotações, no Projeto de
Lei nº 59/2010-CN (PLOA 2011), de acordo com as informações constantes da Nota Técnica nº
16/DESOC/SOF/MP, de 21 de outubro de 2010, da Secretaria de Orçamento Federal daquele Ministério.

- Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 2° quadrimestre de 2010, em observância ao disposto no art.
55 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 122 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010,
encaminhados pelos seguintes órgãos:
- Tribunais Regionais do Trabalho da seguintes regiões: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª,
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 23ª, 24ª.
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes estados: Acre, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe.
- Conselho Nacional de Justiça.
- Supremo Tribunal Federal.

- Precatórios encaminhados em atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011 a
serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2011, dos seguintes órgãos:
1) Ofício N. 231/GDG, de 14 de julho, do Superior Tribunal de Justiça.
2) Ofício nº 1.124/2010-DP, de 19 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
3) OFÍCIO Nº 15.268/2010 - DEPRE – PROCESSO EP-2899/92, MOC-2899/11, de 19 de julho, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
4) OF. GABPRES/DIPRE Nº 671/2010, de 20 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
5) Ofício nº 348-4/2010-SG/DP-TJ, de 20 de julho, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
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- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente da CMO:

Avisos Seses de 23 de junho:
1) Aviso n° 913/2010 (Acórdão n° 1.437/2010): Construção do Terminal e Base de Distribuição Segregada para
Combustíveis Líquidos no Complexo Industrial e Portuário do Pecém/CE.
2) Aviso n° 933/2010 (Acórdão n° 1.453/2010): Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) para elaboração do relatório sobre as Contas do Governo referentes ao exercício de 2009.
3) Aviso n° 943/2010 (Acórdão n° 1.464/2010): Obras de construção de unidades habitacionais nas Quadras
1.304 e 1.306 Sul, em Palmas/TO.
4) Aviso n° 947/2010 (Acórdão n° 1.463/2010): Obras de construção de unidades habitacionais, inseridas na
urbanização integrada da região do Vale do Reginaldo, localizado no Município de Maceió-AL.

Avisos Seses de 30 de junho:
1) Aviso n° 960/2010 (Acórdão n° 944/2010): Auditoria de natureza operacional realizada no Banco do Nordeste
do Brasil, nas áreas de recuperação de crédito e de gestão sobre os recursos do Fundo Constitucional de
Desenvolvimento do Nordeste - FNE.
2) Aviso n° 969/2010 (Acórdão n° 1.525/2010): Obras de construção da Adutora Serra da Batateira, no estado da
Bahia.
3) Aviso n° 1.015/2010 (Acórdão n° 1.545/2010): Obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do
Município de Vitória da Conquista/BA.
4) Aviso n° 1.017/2010 (Acórdão n° 1.543/2010): Obras de construção de unidades habitacionais em Belém/PA –
ocupação Riacho Doce.
5) Aviso n° 1.022/2010 (Acórdão n° 1.506/2010): Obras de Ampliação do Complexo do Aeroporto de Vitória/ES.
6) Aviso n° 1.024/2010 (Acórdão n° 1.511/2010): Obras de pavimentação e obras de arte especiais na BR-
401/RR (no trecho Boa Vista – Bonfim, subtrecho do km 40 ao Rio Itacutu, km 124,42).
7) Aviso n° 1.027/2010 (Acórdão n° 1.515/2010): Obras de implantação da 2ª fase do Perímetro de Irrigação
Tabuleiros Litorâneos no Piauí.

Avisos Seses de 4 de agosto:
1) Aviso n° 1.226/2010 (Acórdão n° 1.887/2010): Obras de implantação da 2ª fase do Perímetro de Irrigação
Tabuleiros Litorâneos no Piauí.
2) Aviso n° 1.238/2010 (Acórdão n° 1.924/2010): Obras de construção de unidades habitacionais na cidade de
Manaus/AM.
3) Aviso n° 1.241/2010 (Acórdão n° 1.896/2010): Manutenção e recuperação dos sistemas de produção de óleo
e gás natural na Região Sudeste.
4) Aviso n° 1.250/2010 (Acórdão n° 1.909/2010): Obras de construção de Unidade de Ensino Descentralizada do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA.
5) Aviso n° 1.255/2010 (Acórdão n° 1.913/2010): Obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em
Arraias/TO.
6) Aviso n° 1.256/2010 (Acórdão n° 1.916/2010): Obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, localizado
em Maceió/AL.
7) Aviso n° 1.257/2010 (Acórdão n° 1.917/2010): Obras de construção da Barragem do Rio Arraias, em
Arraias/TO.
8) Aviso n° 1.259/2010 (Acórdão n° 1.918/2010): Obras de conservação e restauração da rodovia BR-452/GO.
9) Aviso n° 1.261/2010 (Acórdão n° 1.919/2010): Obras de dragagem dos berços 100 a 103 e da retroárea dos
berços 100 e 101 do Porto de Itaqui no Maranhão.
10) Aviso n° 1.262/2010 (Acórdão n° 1.921/2010): Obras de Implantação do Sistema Adutor de Camevô, no
Estado de Pernambuco.
11) Aviso n° 1.264/2010 (Acórdão n° 1.922/2010): Obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do
Município de São Luís, contemplando os sistemas São Francisco, Anil e Vinhais.
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Avisos GP/TCU de 10 de agosto:
1) Aviso nº 737/2010: Encaminhando cópia do Despacho, acompanhado do Relatório de Fiscalização, referente à
obra de ampliação do cais público do Porto Novo do Porto de Rio Grande/RS.

Avisos Seses de 11 de agosto:
1) Aviso n° 1.270/2010 (Acórdão n° 1.998/2010): Obras de construção e ampliação dos molhes do Porto do Rio
Grande/RS.
2) Aviso n° 1.271/2010 (Acórdão n° 1.999/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-319 no
Estado do Amazonas.
3) Aviso n° 1.274/2010 (Acórdão n° 2.000/2010): Obras da BR-319 – construção de trecho rodoviário Manaus –
divisa AM/RO.
4) Aviso n° 1.280/2010 (Acórdão n° 1.977/2010): Construção do Fórum Trabalhista da Barra Funda – TRT 2ª
Região – SP.
5) Aviso n° 1.282/2010 (Acórdão n° 2.003/2010): Obras da BR-101/NE, no trecho entre Natal e a Divisa RN/PB,
totalizando 81,4 km, no Estado do Rio Grande do Norte.
6) Aviso n° 1.283/2010 (Acórdão n° 1.959/2010): Obras de construção da BR-158/MT – Divisa PA/MT – Ribeirão
Cascalheira, no Estado de Mato Grosso.
7) Aviso n° 1.284/2010 (Acórdão n° 1.960/2010): Obras de construção de ponte sobre o rio Paraná, no trecho da
BR-158/SP entre Paulicéia/SP e Brasilândia/MS.
8) Aviso n° 1.286/2010 (Acórdão n° 1.961/2010): Obras e serviços de apoio à implantação do Trem de Alta
Velocidade –TAV (Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas).
9) Aviso n° 1.287/2010 (Acórdão n° 1.962/2010): Contratos de manutenção rodoviária na BR-364/MT.
10) Aviso n° 1.288/2010 (Acórdão n° 1.963/2010): Obras de construção do trecho sul do rodoanel Mário Covas,
no Estado de São Paulo.
11) Aviso n° 1.300/2010 (Acórdão n° 1.994/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-210/RR.
12) Aviso n° 1.307/2010 (Acórdão n° 1.988/2010): Obras de restauração e manutenção, no âmbito do Programa
Crema, de trechos das rodovias BR-280 (Lote 1) e BR-282 (Lote 2) no Estado de Santa Catarina.
13) Aviso n° 1.310/2010 (Acórdão n° 1.980/2010): Obras na BR-493, relativas ao contorno
rodoviário/entroncamento, BR-040/entroncamento, BR-116/entroncamento, BR-101/Porto de Sepetiba, no Estado
do Rio de Janeiro (Arco Metropolitano).
14) Aviso n° 1.311/2010 (Acórdão n° 1.992/2010): Obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do
Município de Goiânia/GO.

Avisos GP/TCU de 18 de agosto:
1) Aviso nº 796/2010: Encaminhando cópia do Acórdão nº 1.847/2010, acompanhado do Relatório e da Proposta
de Deliberação que o fundamentaram, referente às obras de construção do edifício-sede do TRT/ES, localizado
na Enseada do Suá, em Vitória/ES.

Avisos Seses de 18 de agosto:
1) Aviso n° 1.317/2010 (Acórdão n° 2.054/2010): Obras de adequação, duplicação, melhoramentos e
restauração da rodovia BR-262/MG.
2) Aviso n° 1.323/2010 (Acórdão n° 2.044/2010): Obras de dragagem e derrocagem no Porto de Vitória/ES.
3) Aviso n° 1.326/2010 (Acórdão n° 2.046/2010): Obras rodoviárias da BR-222/MA, no segmento compreendido
entre o km 251,0 e o km 407,4.
4) Aviso n° 1.331/2010 (Acórdão n° 2.070/2010): Obras de reurbanização da ocupação Riacho Doce – 1ª Etapa,
na cidade de Belém, no Estado do Pará.
5) Aviso n° 1.332/2010 (Acórdão n° 2.061/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, no município de Horizonte/CE.
6) Aviso n° 1.333/2010 (Acórdão n° 2.066/2010): Obras de dragagem e adequação da navegabilidade no Porto
de São Francisco do Sul/SC.
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7) Aviso n° 1.334/2010 (Acórdão n° 2.045/2010): Obras de construção da BR-242/TO, nos trechos Peixe –
Paranã – Taguatinga.
8) Aviso n° 1.335/2010 (Acórdão n° 2.065/2010): Obras emergenciais de reconstrução dos berços 1 e 2 do Porto
de Itajaí/SC.
9) Aviso n° 1.336/2010 (Acórdão n° 2.068/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR 364/GO.
10) Aviso n° 1.337/2010 (Acórdão n° 2.067/2010): Obras de adequação e duplicação da travessia urbana da BR-
153/TO, no trecho de Colinas do Tocantins.
11) Aviso n° 1.340/2010 (Acórdão n° 2.069/2010): Obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário
em áreas precárias das bacias dos rios do Município de Curitiba/PR.

Avisos Seses de 25 de agosto:
1) Aviso n° 1.351/2010 (Acórdão n° 2.139/2010): Obras de reforma e ampliação do sistema de pistas e pátios do
Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.
2) Aviso n° 1.361/2010 (Acórdão n° 2.140/2010): Obras de construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas
de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia/GO.
3) Aviso n° 1.362/2010 (Acórdão n° 2.152/2010): Obras de construção de unidades habitacionais no Município de
Colombo/PR.
4) Aviso n° 1.366/2010 (Acórdão n° 2.153/2010): Obras de construção de habitações populares na Vila Dnocs,
em Sobradinho/DF.
5) Aviso n° 1.367/2010 (Acórdão n° 2.157/2010): Obras de construção de unidades habitacionais, em Porto
Alegre/RS.
6) Aviso n° 1.369/2010 (Acórdão n° 2.150/2010): Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia SE 2
no Município de Fortaleza/CE.
7) Aviso n° 1.371/2010 (Acórdão n° 2.130/2010): Obras de construção da ponte sobre o Estreito dos Mosquitos
(BR-135/MA).
8) Aviso n° 1.372/2010 (Acórdão n° 2.138/2010): Obras de construção de Terminal de Passageiros, de Torre de
Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória, no Estado do Espírito Santo.
9) Aviso n° 1.375/2010 (Acórdão n° 2.145/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Anagé/BA.
10) Aviso n° 1.376/2010 (Acórdão n° 2.146/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Cidade Ocidental/GO.
11) Aviso n° 1.377/2010 (Acórdão n° 2.147/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Novo Gama/GO.
12) Aviso n° 1.378/2010 (Acórdão n° 2.148/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Santo Antônio do Descoberto/GO.
13) Aviso n° 1.379/2010 (Acórdão n° 2.128/2010): Obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari-
Cachoeira – sentido PR/SP, localizada na BR-116/PR.
14) Aviso n° 1.426/2010 (Acórdão n° 2.144/2010): Adequação de Trecho Rodoviário – Santa Cruz – Mangaratiba
– na BR-101 – no Estado do Rio de Janeiro.
15) Aviso n° 1.429/2010 (Acórdão n° 2.158/2010): Obra Construção do Contorno Rodoviário de Boa Vista – BR-
174 – RR.
16) Aviso n° 1.430/2010 (Acórdão n° 2.159/2010): Obras emergenciais de reconstrução dos berços 1 e 2 do
Porto de Itajaí/SC.
17) Aviso n° 1.432/2010 (Acórdão n° 2.115/2010): Obras da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Palmas/TO e
Uruaçu/GO.
18) Aviso n° 1.433/2010 (Acórdão n° 2.134/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-070/MT.
19) Aviso n° 1.434/2010 (Acórdão n° 2.135/2010): Obras de duplicação e restauração da BR-101 no Estado de
Alagoas.
20) Aviso n° 1.436/2010 (Acórdão n° 2.151/2010): urbanização de favelas do Município de Porto Velho-RO.

Avisos Seses de 1º de setembro:
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1) Aviso n° 1.438/2010 (Acórdão n° 2.206/2010): Obras de implantação do projeto habitacional Vila da Barca, em
Belém, Pará.
 2) Aviso n° 1.446/2010 (Acórdão n° 2.227/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Cláudio/MG.
3) Aviso n° 1.447/2010 (Acórdão n° 2.228/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Marechal Deodoro/AL.
4) Aviso n° 1.450/2010 (Acórdão n° 2.229/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Nossa Senhora das Dores/SE.
5) Aviso n° 1.451/2010 (Acórdão n° 2.230/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.
6) Aviso n° 1.466/2010 (Acórdão n° 2.215/2010): Obras na BR-101/PE (Adequação Trecho Divisas PB/PE –
PE/AL).

7) Aviso n° 1.468/2010 (Acórdão n° 2.234/2010): Obras de construção da sede do TRF – 1 – Tribunal Regional
Federal da 1ª Região.
8) Aviso n° 1.480/2010 (Acórdão n° 2.235/2010): Obras de construção de unidades habitacionais em Fortaleza-
CE.
9) Aviso n° 1.482/2010 (Acórdão n° 2.236/2010): Obras de urbanização, regularização e integração de
assentamentos precários no Município de Serra/ES.
10) Aviso n° 1.488/2010 (Acórdão n° 2.224/2010): Construção das Eclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins/PA.
11) Aviso n° 1.497/2010 (Acórdão n° 2.246/2010): Obras da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Aguiarnópolis/TO
e Palmas/TO.

Avisos Seses de 8 de setembro:
1) Aviso n° 1.515/2010 (Acórdão n° 2.303/2010): Obra de construção de ponte sobre o rio Madeira, na BR 319-
RO.
2) Aviso n° 1.522/2010 (Acórdão n° 2.319/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Valparaíso/GO.
3) Aviso n° 1.524/2010 (Acórdão n° 2.318/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Itapemirim/ES.
4) Aviso n° 1.536/2010 (Acórdão n° 2.293/2010): Obra de Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de
Itaqui/MA.
5) Aviso n° 1.537/2010 (Acórdão n° 2.294/2010): Obras de implantação da infraestrutura tecnológica e de
comunicações para os V Jogos Mundiais Militares Rio 2011 – Nacional.
6) Aviso n° 1.540/2010 (Acórdão n° 2.297/2010): Atuação institucional da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – Sudene e do Banco do Nordeste do Brasil – BNB na administração e gerência dos recursos do
Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, inclusive quanto à persecução das diretrizes da
Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR.
7) Aviso n° 1.588/2010 (Acórdão n° 2.320/2010): Obras de ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia
Elétrica em Manaus/AM.
8) Aviso n° 1.591/2010 (Acórdão n° 2.321/2010): Obras de construção do edifício sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região – TRT/ES.

Avisos GP/TCU de 14 de setembro:
1) Aviso nº 962/2010: Encaminhando cópia do Acórdão nº 1.870/2010, acompanhado da instrução da Unidade
Técnica, referente a execução de obras de ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário – primeira
etapa – do município de Teresina/PI.

Avisos Seses de 15 de setembro:
1) Aviso n° 1.597/2010 (Acórdão n° 2.411/2010): Implantação da Refinaria Premium II no Estado do Ceará.
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2) Aviso n° 1.599/2010 (Acórdão n° 2.380/2010): Obras de saneamento integrado em assentamentos precários
no Acre.
3) Aviso n° 1.609/2010 (Acórdão n° 2.387/2010): Obras do Perímetro de Irrigação Santa Cruz do Apodi/RN.
4) Aviso n° 1.610/2010 (Acórdão n° 2.388/2010): Obra de apoio à implantação e ampliação de sistemas de coleta
e tratamento de esgotos sanitários na Bacia do Rio Pratagy, em Maceió-AL.
5) Aviso n° 1.611/2010 (Acórdão n° 2.384/2010): Obras de Implantação do Perímetro Irrigado Platô de
Guadalupe, no Estado do Piauí.
6) Aviso n° 1.612/2010 (Acórdão n° 2.385/2010): Manutenção e recuperação dos sistemas de produção de óleo
e gás natural na Região Sudeste.
7) Aviso n° 1.618/2010 (Acórdão n° 2.400/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Mandirituba/PR.
8) Aviso n° 1.619/2010 (Acórdão n° 2.398/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Acará/PA.
9) Aviso n° 1.620/2010 (Acórdão n° 2.403/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Barra do Bugres/MT.
10) Aviso n° 1.624/2010 (Acórdão n° 2.408/2010): Obras de manutenção de trechos rodoviários na  BR-174/RR,
Estado de Roraima.
11) Aviso n° 1.632/2010 (Acórdão n° 2.391/2010): Obras de ampliação do Aeroporto de Cuiabá/MT.
12) Aviso n° 1.633/2010 (Acórdão n° 2.401/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Lapa/PR.
 13) Aviso n° 1.634/2010 (Acórdão n° 2.405/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Agudos/SP.
14) Aviso n° 1.636/2010 (Acórdão n° 2.397/2010): Obras de implantação do novo Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica/MG – CIAAR.
15) Aviso n° 1.637/2010 (Acórdão n° 2.402/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Vigia de Nazaré/PA.

Avisos Seses de 29 de setembro:
1) Aviso n° 1.712/2010 (Acórdão n° 2.582/2010): Obras de construção de trecho rodoviário – ITARANA –
AFONSO CLÁUDIO – na BR-484/ES.
2) Aviso n° 1.716/2010 (Acórdão n° 2.600/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Barra Bonita/SP.
3) Aviso n° 1.718/2010 (Acórdão n° 2.603/2010): Construção de trechos rodoviários na BR-230/TO, no Estado de
Tocantins.
4) Aviso n° 1.721/2010 (Acórdão n° 2.596/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Pilar/AL.
5) Aviso n° 1.732/2010 (Acórdão n° 2.585/2010): Obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de
Macapá/AP.

Avisos Seses de 6 de outubro:
1) Aviso n° 1.755/2010 (Acórdão n° 2.670/2010): Verificação da conformidade jurídica e técnica da metodologia
empregada pelo Poder Executivo, com vistas a aferir o cumprimento do mínimo constitucional de gastos com
ações e serviços de saúde, no período de janeiro a dezembro 2009, bem como avaliar impactos do
cancelamento dos restos a pagar  na contabilização de valores para este fim nos exercícios de 2007 e 2008.
2) Aviso n° 1.763/2010 (Acórdão n° 2.662/2010): Construção de Trechos Rodoviários na BR-429, no Estado de
Rondônia.
3) Aviso n° 1.764/2010 (Acórdão n° 2.676/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Armação de Búzios/RJ.
4) Aviso n° 1.765/2010 (Acórdão n° 2.677/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Viana/ES.
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5) Aviso n° 1.774/2010 (Acórdão n° 2.708/2010): Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão, no Estado
do Rio Grande do Norte.
6) Aviso n° 1.796/2010 (Acórdão n° 2.666/2010): Obras do Governo do Distrito Federal – GDF para construção
de 1.290 unidades habitacionais na Vila Estrutural.
7) Aviso n° 1.804/2010 (Acórdão n° 2.681/2010): Obras de construção do Metrô de Salvador/BA (Trens Urbanos
de Salvador – BA, trecho Lapa-Pirajá).

Avisos GP/TCU de 11 de outubro:
1) Aviso nº 1.042/2010: Encaminhando cópia do Despacho do Relator, Ministro Raimundo Carreiro, exarado nos
autos do processo nº TC-015.751/2010-4, referente à execução das obras de melhoramento e adequação de
capacidade e segurança do anel rodoviário de Belo Horizonte, nas rodovias BR-040/262/381/MG.

Avisos Seses de 13 de outubro:
1) Aviso n° 1.818/2010 (Acórdão n° 2.738/2010): Execução da ponte sobre o rio Piranhas na BR-226, trecho
Currais Novos – divisa RN/CE (sub-trecho Florânia – divisa RN/CE).
2) Aviso n° 1.823/2010 (Acórdão n° 2.760/2010): Construção de anéis rodoviários na BR-364 no Município de
Rio Branco – AC.
3) Aviso n° 1.827/2010 (Acórdão n° 2.756/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Campina Grande do Sul/PR.
4) Aviso n° 1.828/2010 (Acórdão n° 2.757/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Barra do Choça/BA.
5) Aviso n° 1.829/2010 (Acórdão n° 2.758/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Bananeiras/PB.
6) Aviso n° 1.838/2010 (Acórdão n° 2.762/2010): Obras de dragagem e acesso ao Porto de Itajaí/SC.

- Avisos encaminhados pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidência,
Aroldo Cedraz, ao Presidente da CMO:

Avisos Seses de 29 de junho:
1) Aviso n° 71/2010 (Acórdão n° 3.282/2010): Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Saúde – FNS contra o ex-prefeito de Bacabal/MA.

- Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, no exercício da
Presidência, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:

Avisos Seses de 7 de julho:
1) Aviso n° 1.028/2010 (Acórdão n° 1.588/2010): Solicitação de informações da Presidência da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional – CMO, a respeito de obras com indícios
de irregularidades graves.
2) Aviso n° 1.036/2010 (Acórdão n° 1.608/2010): Obras de construção da rodovia BR-364/AC, trecho
compreendido entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, executadas pelo Estado do Acre.
3) Aviso n° 1.044/2010 (Acórdão n° 1.607/2010): Obras de construção do trecho rodoviário Guarantã do Norte –
divisa MT/PA, na BR-163, no Estado do Mato Grosso.
4) Aviso n° 1.046/2010 (Acórdão n° 1.599/2010): Obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em
Rio Branco/AC.
5) Aviso n° 1.050/2010 (Acórdão n° 1.591/2010): Modernização e Adequação do Sistema de Produção da
Refinaria do Vale do Paraíba – Revap, localizada no Município de São José dos Campos/SP.
6) Aviso n° 1.053/2010 (Acórdão n° 1.594/2010): Obras de Construção da Barragem Berizal, no Estado de Minas
Gerais.

Avisos Seses de 14 de julho:
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1) Aviso n° 1.100/2010 (Acórdão n° 1.661/2010): Obras de construção do trecho Peixe-Paranã-Taguatinga da
BR-242/TO, no estado do Tocantins.
2) Aviso n° 1.108/2010 (Acórdão n° 1.647/2010): No Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conhecer
o conjunto de sistemas informatizados que compõem ou subsidiam o portal comprasnet do Governo Federal, em
que são realizados os pregões eletrônicos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais
(Sisg).
3) Aviso n° 1.112/2010 (Acórdão n° 1.655/2010): Manutenção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado de
Mato Grosso do Sul.

Avisos Seses de 21 de julho:
1) Aviso n° 1.124/2010 (Acórdão n° 1.741/2010): Obras de construção do trecho rodoviário da BR 135, no
Estado da Bahia.
2) Aviso n° 1.127/2010 (Acórdão n° 1.762/2010): Obras de urbanização de favelas nas bacias dos córregos
Cabaça  e Segredo, localizadas no Município de Campo Grande/MS.
3) Aviso n° 1.129/2010 (Acórdão n° 1.727/2010): Obras da Av. Marginal Leste em Teresina/PI.
4) Aviso n° 1.133/2010 (Acórdão n° 1.756/2010): Obras de Construção da Barragem Berizal, no Estado de Minas
Gerais.
5) Aviso n° 1.134/2010 (Acórdão n° 1.755/2010): Obras de restauração da rodovia BR-393/MG.
6) Aviso n° 1.139/2010 (Acórdão n° 1.732/2010): Obras de construção da BR-487, no Estado do Paraná.
7) Aviso n° 1.142/2010 (Acórdão n° 1.734/2010): Obras de construção do trecho rodoviário Porto Camargo –
Campo Mourão, na BR-487, no Estado do Paraná.
8) Aviso n° 1.146/2010 (Acórdão n° 1.735/2010): Implantação da Estação Retificadora Porto Velho/RO – 500 KV
CC – 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2/SP – 500 KV CC – 2950 MW.

Avisos Seses de 28 de julho:
1) Aviso n° 1.151/2010 (Acórdão n° 1.839/2010): Obras rodoviárias emergênciais na BR-272/PR, trecho entre
Francisco Alves e a ponte sobre o Rio Piquiri (km 521,9 ao 537,8).
2) Aviso n° 1.156/2010 (Acórdão n° 1.804/2010): Obras de construção da Barragem Rangel, em Redenção do
Gurguéia/PI.
3) Aviso n° 1.179/2010 (Acórdão n° 1.835/2010): Obras de construção da Adutora Italuís/MA.
4) Aviso n° 1.182/2010 (Acórdão n° 1.844/2010): Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas
Gerais.
5) Aviso n° 1.186/2010 (Acórdão n° 1.810/2010): Obras da Barragem de Ingazeira/PE.
6) Aviso n° 1.187/2010 (Acórdão n° 1.819/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), no município de Aquiraz/CE.
7) Aviso n° 1.189/2010 (Acórdão n° 1.809/2010): Obras de implantação do Complexo Viário do Rio Baquirivu, em
Guarulhos/SP.
8) Aviso n° 1.192/2010 (Acórdão n° 1.818/2010): Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Leste/BR-
265/MG.
9) Aviso n° 1.194/2010 (Acórdão n° 1.834/2010): Obras e serviços  de esgotamento sanitário da Região Baixa da
Cidade de Maceió/AL.
10) Aviso n° 1.203/2010 (Acórdão n° 1.829/2010): Obras de construção da ponte sobre o rio Itacutu, na BR-401,
no Estado de Roraima.
11) Aviso n° 1.204/2010 (Acórdão n° 1.825/2010): Obras de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia
BR-010/TO – Entroncamento TO-030 – Divisa TO/MA.
12) Aviso n° 1.205/2010 (Acórdão n° 1.828/2010): Obras de Revitalização da BR-174/RR (Trecho Boa Vista –
fronteira VE).
13) Aviso n° 1.210/2010 (Acórdão n° 1.823/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Beberibe/CE.
14) Aviso n° 1.211/2010 (Acórdão n° 1.824/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Capela/SE.
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Avisos Seses de 22 de setembro:
1) Aviso n° 1.657/2010 (Acórdão n° 2.480/2010): Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de
Óleo e Gás Natural na Região Sudeste.
2) Aviso n° 1.658/2010 (Acórdão n° 2.478/2010): Obras de construção da Ferrovia Norte-Sul no trecho
Anápolis/GO-Uruaçu/GO.
3) Aviso n° 1.667/2010 (Acórdão n° 2.506/2010): Ações da Atenção à Saúde Mental – Programa Atenção à
Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos.
4) Aviso n° 1.669/2010 (Acórdão n° 2.503/2010): Obras de esgotamento sanitário em Maceió/AL.
5) Aviso n° 1.670/2010 (Acórdão n° 2.504/2010): Obras de urbanização de favelas em Santo Antônio do
Descoberto/GO.
6) Aviso n° 1.673/2010 (Acórdão n° 2.492/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Silva Jardim/RJ.
7) Aviso n° 1.674/2010 (Acórdão n° 2.493/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) no município de Mateus Leme/MG.
8) Aviso n° 1.675/2010 (Acórdão n° 2.494/2010): Obras de construção da agência do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) em Campo Verde/MT.
9) Aviso n° 1.683/2010 (Acórdão n° 2.477/2010): Construção do Trecho Rodoviário Ferreira Gomes – Oiapoque
na BR-156, no Estado do Amapá.
10) Aviso n° 1.692/2010 (Acórdão n° 2.482/2010): Obras de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do
Nordeste Setentrional (Eixos Norte e Leste).
11) Aviso n° 1.693/2010 (Acórdão n° 2.490/2010): Construção de Ponte sobre o Rio Madeira, no Município de
Porto Velho/RO, na BR-319.
12) Aviso n° 1.697/2010 (Acórdão n° 2.499/2010): Obras de duplicação da BR-101, no trecho Palhoça/SC –
divisa SC/RS.

- Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, no exercício da
Presidência, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente do Congresso Nacional que enviou á CMO:

Avisos Seses de 22 de setembro:
1) Aviso n° 1.668/2010 (Acórdão n° 2.503/2010): Obras de esgotamento sanitário em Maceió/AL.
2) Aviso n° 1.699/2010 (Acórdão n° 2.509/2010): Manutenção e recuperação dos sistemas de produção de óleo
e gás natural da região nordeste no estado da Bahia.

- Avisos encaminhados pelo Presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin
Zymler, ao Presidente do Congresso Nacional que enviou á CMO:

Avisos Seses de 24 de agosto:
1) Aviso n° 119/2010 (Acórdão n° 4.846/2010): Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico e Ambiental do AHE
Belo Monte.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:

Avisos GP/TCU de 11 de agosto:
1) Aviso nº 761/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Urbanização de favelas – Porto
Velho/RO; e Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica – Construção da Adutora Pirapama –
no Estado de Pernambuco.

Avisos GP/TCU de 18 de agosto:
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1) Aviso nº 789/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Construção da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste – Caetité – Barreiras – no Estado da Bahia; Construção da Ferrovia Norte-Sul – Ouro
Verde de Goiás – São Simão – no Estado de Goiás; Canal do Sertão – Alagoas; e Construção das Obras do
Berço de Atracação do Porto de Vitória-ES.

Avisos GP/TCU de 30 de agosto:
1) Aviso nº 848/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Modernização do Cais do Porto
Novo do Porto do Rio Grande – RS;  Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória/ES; e BR-
364/RO – Construção de Ponte sobre o Rio Madeira em Abunã.

Avisos Seses de 1º de setembro:
1) Aviso n° 1.505/2010 (Acórdão n° 2.241/2010): Construção de sistemas de abastecimento de água em
comunidades rurais no município de Serra do Ramalho/BA.

Avisos Seses de 8 de setembro:
1) Aviso n° 1.514/2010 (Acórdão n° 2.303/2010): Obra de construção de ponte sobre o rio Madeira, na BR 319-
RO.

Avisos GP/TCU de 27 de setembro:
1) Aviso nº 1.002/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Construção das Unidades de
PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) – RJ; Manutenção de Trechos
Rodoviários na BR-230/MA; e BR-317/AM – Boca do Acre – Divisa AM/AC.

Avisos Seses de 29 de setembro:
1) Aviso n° 1.720/2010 (Acórdão n° 2.574/2010): Obras de expansão da infraestrutura aeroportuária do
Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS.

Avisos GP/TCU de 6 de outubro:
1) Aviso nº 1.032/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Modernização e Adequação da
Produção – Refinaria Pres. Getúlio Vargas (REPAR)/PR; e Adequação  de Trecho Rodoviário – Rondonópolis –
Cuiabá – Posto Gil – na BR-163 – no Estado do Mato Grosso.

Avisos Seses de 13 de outubro:
1) Aviso n° 1.820/2010 (Acórdão n° 2.741/2010): Processos de análise e aprovação de projetos  e respectivos
sistemas de acompanhamento no âmbito do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional
do Mercosul – Focem.

- Avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, na Presidência Raimundo Carreiro, ao
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:

Avisos GP/TCU de 3 de setembro:
1) Aviso nº 920/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Manutenção de Trechos
Rodoviários – na BR-222 – no Estado do Maranhão; e Implantação do Metrô – Linha 3 do Rio de Janeiro.

- Avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, na Presidência Augusto Nardes, ao Presidente
do Congresso Nacional que enviou à CMO:
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Avisos GP/TCU de 16 de setembro:
1) Aviso nº 973/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Manutenção de Trechos
Rodoviários – na BR-267 – no Estado do Mato Grosso do Sul; Dragagem e Acesso ao Porto de Itajaí; e Sistema
de Esgotamento Sanitário de Porto Velho.

- Avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, na Presidência Valmir Campelo, ao Presidente
do Congresso Nacional que enviou à CMO:

Avisos GP/TCU de 22 de setembro:
1) Aviso nº 989/2010: Informando que no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas obras de Restauração, Duplicação e
Melhoramentos na Rodovia BR-050/MG; BR-116 – Manutenção de Trechos Rodoviários – CE; Adequação de
Trecho Rodoviário – Goiânia – Jataí – na BR-060 – no Estado de Goiás; Construção da Refinaria Abreu e Lima
em Recife – PE; COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro;  Implantação da Refinaria Potiguar
Clara Camarão; e Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim/RN.

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Ubiratan Aguiar, ao
Presidente do Senado Federal que enviou à CMO:

Avisos Seses de 9 de junho:
1) Aviso n° 833/2010 (Acórdão n° 1.325/2010): Instrumento legal a ser observado pela Petrobrás nas licitações e
contratos.

Avisos Seses de 23 de junho:
1) Aviso n° 924/2010 (Acórdão n° 1.439/2010): Serviços atinentes ao patrocínio concedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego à Fundação Demócrito Rocha, para a impressão e distribuição de fascículos educativos, no
âmbito do Projeto “Aprender a Ser”.

Avisos Seses de 4 de agosto:
1) Aviso n° 1.254/2010 (Acórdão n° 1.908/2010): Classificação orçamentária de projetos de grande porte - Plano
Plurianual para 2008/2011.

Avisos Seses de 11 de agosto:
1) Aviso n° 1.298/2010 (Acórdão n° 1.993/2010): Obra de irrigação de Lotes na Usina de Itaparica/BA.

Avisos GP/TCU de 20 de outubro:
1) Aviso n° 1.066/2010: Comunicando que o TCU em Sessão Extraordinária, marcada para 9 de novembro
próximo, às 10 horas, apreciará o Relatório Consolidado do Sistema de Fiscalização de Obras Públicas
(FISCOBRAS).

- Aviso Seses-TCU encaminhados ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior tramitação
na forma de AVISO do Congresso Nacional:

Avisos Seses de 7 de julho:
1) Aviso n° 1.051/2010 (Acórdão n° 1.593/2010): Obras de saneamento na área do Rio Paraibuna,  em Juiz de
Fora/MG.

Avisos Seses de 11 de agosto:
1) Aviso n° 1.268/2010 (Acórdão n° 2.004/2010): Obras de reforma e construção no campus de Ciências
Agrárias da UFPel/RS.
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2) Aviso n° 1.299/2010 (Acórdão n° 1.993/2010): Irrigação de lotes na área do reassentamento, com 20.599
Hectares, na Usina de Itaparica (BA) no Estado da Bahia.

Avisos Seses de 25 de agosto:
1) Aviso n° 1.420/2010 (Acórdão n° 2.136/2010): Obras de implantação da Linha 3 do Metrô do Rio de Janeiro.

Avisos Seses de 22 de setembro:
1) Aviso n° 1.700/2010 (Acórdão n° 2.501/2010): Obras de Adequação de Trecho Rodoviário, na BR-060, trecho
Goiânia/GO-Jataí/GO, com extensão de 316,2 km.

Avisos Seses de 29 de setembro:
1) Aviso n° 1.719/2010 (Acórdão n° 2.590/2010): Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 1º
quadrimestre de 2010, de Órgãos e Entidades dos Poderes da União.
2) Aviso n° 1.737/2010 (Acórdão n° 2.572/2010): Projetos, obras e serviços do sistema de coleta, tratamento e
disposição final de esgoto sanitário do Município de Porto Velho/RO.

- Ofícios encaminhados pelo Tribunal de Contas da União - Secretaria de Controle Externo, à CMO:
Ofícios TCU/SECEX-PE de 1º de outubro:

1) Ofício nº 315/2010: Comunicando que o Plenário daquele Tribunal decidiu encaminhar cópia  através de CD,
do relatório de auditória do Acórdão nº 2.297/2010 e do Relatório e Voto que o fundamentaram, referente a
Atuação institucional da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e do Banco do Nordeste do
Brasil - BNB na administração e gerência dos recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste
- FDNE, inclusive quanto à persecução das diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR.

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes
dos membros e às lideranças partidárias nesta data.

Mesmo no período de recesso, nós designamos relatores para vários PLNs. E há um prazo, até o dia 20
de novembro — e me corrijam se eu estiver enganado —, para que esses créditos sejam votados na Comissão
de Orçamento. Se não forem votados, eles vão automaticamente para a sessão plenária do Congresso Nacional.

Então, o primeiro apelo que eu faço é no sentido de que os relatores que concluíram os seus relatórios
se apressem, para que eu, já a partir da semana que vem, possa fazer uma pauta para que possamos votar
esses relatórios.

E quero ainda avisar que, em função de que só retomamos os trabalhos após o segundo turno, houve
uma alteração no cronograma desta Comissão, que já foi enviada a todos os gabinetes. De forma que eu quero
então fazer também um apelo para que possamos fazer com que todos aqueles que estão com o relatório
possam entregá-lo. (Pausa.)

A Presidência informa que já foi atingido o quorum, e que agora nós vamos fazer a apreciação dos itens,
passar à Ordem do Dia: Pauta nº 16 — apreciação do relatório da receita apresentado ao Projeto de Lei nº
59/2010, do Congresso Nacional, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da Constituição
Federal, o texto do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
2011 (PLO para 2011). Relator da receita: Deputado Bruno Araújo.
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Foram apresentadas 12 emendas, sendo 8 à receita e 4 à renúncia da receita. O voto é pela aprovação
do projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2011, no que concerne às estimativas de receita nos
termos apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações propostas pelo Relator e as decorrentes da
aprovação das Emendas nºs 23570003 (de receita), 90410001, 90410003 e 90410004 (de renúncia). Há
aprovação parcial das Emendas nºs 23570001; 23570002 (de receita); e apresentação das Emendas de Relator
nºs 80990001, 80990002, 80990003, 80990004, 80990005, 80990006, 80990007.

A Emenda de nº 2048001 (de receita) foi indicada para inadmissibilidade, e as demais receberam voto
pela rejeição.

O Relator da receita está com a palavra para apresentação do relatório. O prazo de destaque está
iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelecido no inciso I, do art. 60, do Regulamento
Interno da Comissão Mista de Orçamento.

Com a palavra o ilustre Relator da receita, Deputado Bruno Araújo.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, Sras. e Srs. Senadores, Sras.

e Srs. Deputados, me foi incumbida a indicação pelos partidos de Oposição a honrosa missão de relator da
receita, referendada formalmente por indicação do Presidente Moka.

Eu gostaria de, perante todos os senhores, apresentar a seguinte sugestão. Nós temos, Sr. Presidente,
109 laudas que compõem este relatório. Na sua grande parte são tabelas. E eu me permitiria, com a anuência de
todos, sobretudo porque o relatório foi distribuído a cada membro da Comissão Mista de Orçamento, comentar
apenas os principais pontos do relatório.

Dentro da discussão e do debate político naturais na Casa Legislativa, não há como politizar receita.
Tenho dito que não temos como inventar dinheiro. É um trabalho eminentemente técnico, feito sobretudo com
muito zelo pelos funcionários públicos que compõem a Casa, consultoria da Câmara e do Senado, que ajudaram
nessa execução.

Então, permito-me fazer os principais comentários e ficar à disposição da Comissão para qualquer outra
questão.

Primeiro: a receita primária estimada foi de 967 bilhões e 600 milhões de reais, ainda não descontadas
as transferências obrigatórias para os Estados e Municípios, o que significa uma receita líquida na proposta
original, oriunda do Poder Executivo, de 802 bilhões e 800 milhões de reais.

Para a confecção deste parecer, foram mantidos todos os parâmetros estimados pelo Poder Executivo
para o ano de 2011, quais sejam: crescimento do PIB projetado a 5,5% pela proposta original, mantida por esta
Relatoria; IPCA de 4,5%, confirmada por esta Relatoria; IGP-DI de 4,7%, da mesma forma confirmada pela
Relatoria; câmbio no fim do período de 2011 projetado a 1,96%, confirmado por este relatório; preço médio do
barril de petróleo de U$80,30, também confirmado; e SELIC para o período de 2011 de 10,75%.
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Houve uma única mudança ou reajuste de PIB para o ano de 2010. Havia na proposta original a
estimativa de 6,5%, mas tanto o mercado quanto o Governo elevaram essa estimativa, por último confirmada
pelo Ministério da Fazenda para 7,5%, o que obteve a concordância neste parecer, projetando o crescimento do
PIB para 2010 em 7,5%.

Objetivamente, há os ganhos, a reestimativa de receita. É bom lembrar que, na proposta original, ainda
não havia o Executivo ampliado o IOF de 2% para 4% e, em seguida, de 4% para 6% sobre as operações de
capitais externos e aplicações em renda fixa no mercado financeiro; bem como de 0,38% para 6% da constituição
de margem de garantia exigida pelas Bolsas, o que reprojetou e reestimou uma receita nova da ordem de 3
bilhões de reais.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Deputado Bruno, em que página V.Exa. está?
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Rogério Marinho, estou fazendo um resumo

sistematizado, sem a leitura formal da receita, porque são 109 páginas corridas, sobretudo de tabelas. Então, me
propus a fazer, primeiro, um resumo dos pontos principais e ficar à disposição de V.Exas. para qualquer
esclarecimento.

Depois, o acréscimo de 7 bilhões e 600 milhões oriundos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que
deu ganho de causa à União no sentido de que é legítimo e constitucional a União cobrar a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido de empresas exportadoras. Com o advento dessa decisão, reestima-se uma receita, ao
longo do ano de 2011, não prevista na proposta original, de 7 bilhões e 600 milhões.

No tocante à receita da Previdência Social, já havia um desvio, reconhecido por parte da Secretaria de
Orçamento Federal — SOF, de 2 bilhões e 555 milhões de reais à base da projeção. Também reestimamos que
as receitas do REFIS-4 favorecendo o INSS, no mínimo, duplicarão para 2010, isso levando a um desvio
metodológico detectado em exercícios anteriores ao total de uma reestimativa nesse quesito de 6 bilhões e 200
milhões de reais.

Incluímos 800 milhões referentes a operações de ativos, à categoria que engloba receitas de vendas de
propriedades da União, o que tem sido reiteradamente repetido nos orçamentos anteriores, inclusive com
números maiores e que foi objeto de legislação alterada. Essas vendas foram facilitadas pela Medida Provisória
nº 496, de 2010.

Por último, é importante destacar que, no quesito das emendas apresentadas, nós acatamos as
emendas de reestimativa de receita do Senador Inácio Arruda, do Ceará, que propunha a reestimativa para
arrecadação pela ANA, no tocante à autorização de recursos hídricos, de 20 milhões. Pela série histórica,
concordamos com o incremento e a aprovação de 11 milhões.

Também de iniciativa do Senador Inácio Arruda, ampliando a previsão de receita de multas a danos
ambientais, propõe-se a reestimativa para 15 milhões de reais, e baseados nas séries ano a ano, confirmamos
este valor proposto de 15 milhões de reais.
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Ainda do Senador Inácio Arruda, quanto à previsão de arrecadação de taxa de fiscalização ambiental,
propôs-se a reestimativa em mais 83 milhões de reais, e pela série histórica concordamos com a aprovação
parcial de 36 milhões.

No tocante à alienação de 10 milhões de reais pelo DNOCS, optamos pela rejeição dessa emenda.
Gostaria de chamar a atenção de V.Exas. para um elemento novo na receita deste ano. Acho que, pela

primeira vez, de forma consistente, o Relator aprova emendas de renúncia de receita. O que significa isso, na
prática? Significa, na prática, que aqueles projetos oriundos dos Srs. Parlamentares que propõem matérias que
morrem na Comissão de Finanças e Tributação por falta de adequação financeira, por falta de previsão
orçamentária, muitas vezes projetos extremamente positivos, que não têm seguimento e não chegam ao Plenário
por conta da falta de previsão, podem ter sequência.

Acho que chegamos ao limite de não ter sentido só o Executivo ter a iniciativa dos pacotes de bondade.
Existem projetos importantes que tramitam nesta Casa e que não avançarão por falta de previsão orçamentária.
Com esse intuito, eu me posiciono pela aprovação, no mérito, da emenda do Deputado João Dado no sentido da
renúncia de receita que tem como matéria correlata uma proposição do Deputado Pompeo de Mattos que isenta
as cadeiras de rodas e os aparelhos auditivos do imposto de importação. Na prática, admitindo essa renúncia e
fazendo essa previsão, nós permitimos que o projeto que tramita nesta Casa e que tem pareceres favoráveis das
Comissões possa ir adiante pela devida adequação financeira.

Ainda dentro desse quesito de admitir a renúncia de receita, admitimos a emenda, também de autoria do
Deputado João Dado, que permite o abatimento no Imposto de Renda dos pagamentos feitos pelo contribuinte a
planos de saúde para ele ou em benefício de terceiros. Assim, possibilitamos a tramitação desse projeto que
prevê que os contribuintes possam abater no Imposto de Renda as despesas com planos de saúde pagos a
terceiros.

A terceira emenda relativa a renúncia de receita admitida é no sentido de permitir a proposição correlata,
de iniciativa do Deputado Lúcio Vale, para reduzir a taxa de fiscalização cobrada pela Agência de Vigilância
Sanitária de farmácias e drogarias enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte no País.
Possibilitamos que esse projeto também seja objeto de legítima discussão por parte da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal e, na eventual aprovação, sancionado pelo Presidente da República, não se impedindo que
seja dada sequência a sua tramitação por não haver previsão e adequação orçamentária e financeira.

Este é um momento importante para que, ano que vem, grande parte dos Parlamentares que assistem a
projetos morrerem ou não seguirem por falta de adequação... Acho que cabe ao Congresso Nacional, neste
momento da confecção do Orçamento, também discutir quais são os projetos considerados importantes.

Apesar de não haver uma repercussão tão relevante do ponto de vista econômico, acho que abrimos um
precedente importante para lembrarmos que a Comissão Mista de Orçamento tem este poder no sentido de que
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ações positivas que geram despesas possam partir também do Congresso Nacional e os Srs. Deputados e
Senadores não fiquem apenas esperando medidas provisórias para exercerem sua função.

Senhores, este é o resumo do que leva a um incremento da receita na ordem de 17 bilhões e 17 milhões
de reais, além do valor originalmente proposto.

Este é o resumo global. Fico à disposição de todas as Sras. e Srs. Deputados e Senadores para
contribuir com mais algum esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Agradeço ao Deputado Bruno Araújo.
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 sugerida pelo Relator.
Em discussão o relatório.
Para discutir, está inscrito o Deputado Rogério Marinho.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, apenas um esclarecimento: esta emenda

inadmitida foi a citada anteriormente por V.Exa., Deputado Bruno? Qual foi a emenda do Relator que foi
inadmitida? Se referia a quê?

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Eu inadmiti...
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, me parece que o Presidente inadimitiu uma emenda

de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Não, não! Que S.Exa. indicou em seu relatório.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O.k. Está esclarecido.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, eu me inscrevi, primeiro, para dizer da satisfação

que tem o PSDB de ter em seus quadros um Parlamentar da envergadura do Deputado Bruno Araújo, que
consegue, de forma concisa, clara e objetiva, apresentar um relatório denso, difícil, mas extremamente bem
elaborado.

Essa matéria veio com um vício de origem. É importante lembrar aos Srs. Parlamentares que este
projeto aqui chegou com um déficit, ou seja, com uma receita, que, na verdade, não existia, da ordem de mais de
17 bilhões de reais. Esse foi o primeiro problema enfrentado pelo Sr. Relator. Para a elaboração deste relatório
inicial, nos dados que compõem o relatório do Deputado Bruno Araújo, o Ministério da Fazenda estimou receitas
que, na verdade, não existiam. Esse foi o primeiro problema sobre o qual o Relator teve que se debruçar.

Para a nossa alegria, o Relator consegue identificar, dentro das contas públicas, receitas que, por outro
lado, não estavam estimadas. Algumas novas; mas outras já existiam e estranhamente não foram colocadas à
disposição deste relatório. É o caso da questão do REFIS, da Previdência e da própria operação de ativos. O
caso do IOF, não, porque foi uma medida nova, tomada pelo Governo, mas uma medida anticíclica, em função
da instabilidade do câmbio, porque estamos tendo problemas nas nossa conjuntura macroeconômica e na nossa
competitividade.
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Quero elogiar o nobre Deputado Bruno Araújo por sua perspicácia e pelo fato de ter saído com muita
competência dessa armadilha, desse imbróglio em que a Fazenda lhe colocou.

Quero dizer ainda, Deputado Bruno Araújo, que V.Exa. realmente dá um passo importante quando
contempla em seu relatório a previsão orçamentária para que leis importantes que tramitam nesta Casa não
sejam denegadas de origem em função de falta de adequação, um dos argumentos mais utilizados quando da
tramitação dessas leis.

V.Exa. dá um exemplo e um passo importante no sentido de que tenhamos — e eu chamo a atenção
dos Srs. Parlamentares —, num futuro próximo, quem sabe no próximo quadriênio, um orçamento que realmente
tenha condição de ser a peça mais importante da Casa e não uma carta de intenções, como é hoje.

As principais democracias do mundo têm no seu bojo um orçamento  impositivo, um orçamento que se
impõe em sua discussão e elaboração. Por isso mesmo, os governos têm um cuidado maior na elaboração
desses orçamentos; estabelecem de forma adequada, correta e concisa as receitas e despesas, porque sabem
que o que é estabelecido por lei no Parlamento terá de ser cumprido na sua íntegra, a não ser por algum fator
superveniente. E este fator tem de ser discutido no âmbito do Legislativo. Isso é o que dá estatura, envergadura,
musculatura política ao Parlamento.

O passo que V.Exa. dá é importante, é relevante, é salutar. Eu estimaria muito que este Parlamento, em
respeito a si mesmo, prestasse atenção ao que colocou o Deputado Bruno Araújo no bojo de seu relatório. E
quiçá no próximo quadriênio nossos representantes, Presidentes da Câmara e do Senado, possam estabelecer
um compromisso com esta Casa no sentido de que pelo menos as emendas parlamentares sejam impositivas,
mesmo com um valor menor, para que essa situação deixe de ser caraterizada como um balcão de negócios,
como é feito hoje. E que não haja imposição sobre os Parlamentares de Situação e de Oposição para tramitação
e votação de projetos desta Casa em função de liberação de emendas parlamentares.

Este Parlamento tem uma oportunidade, e V.Exa. está apontando o caminho.
Eram estas as palavras que eu gostaria de apresentar hoje.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Eu cumprimento V.Exa., Deputado. Quero dizer da satisfação

de podermos abrir esse precedente. Esse é um precedente que atende ao Governo e à Oposição, que atende a
posição no sentido de a Casa apreciar de forma muito firme projetos importantes que aqui tramitam e que não
seguem por falta de previsão orçamentária.

Partimos para essa posição, Presidente Moka, com muita consciência. E acho que a Comissão
presidida por V.Exa. neste ano abre um caminho. Seguramente, o Relator de Receita no ano que vem vai ter
uma demanda muito maior. Isso vai gerar demandas. Mas as demandas precisam ser apreciadas e decididas de
forma legítima nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - O relatório continua em discussão.
Está inscrito o Deputado Júlio César, que tem a palavra.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Srs. Relatores do Orçamento, Sr. Deputado Bruno
Araújo, que acaba de apresentar seu relatório, eu estudei profundamente essas divergências e venho
acompanhando esses parcelamentos com muito interesse. Na maioria das vezes, eles não são compartilhados
com os entes federados. Brigo constantemente com a Receita e o Tesouro para que haja uma divisão entre a
União, os Estados e os Municípios.

V.Exa. fez uma avaliação do REFIS, mas deveria ter feito de todos os REFIS. Eu fiz rapidamente aqui: o
REFIS antigo arrecadou até agora, de janeiro a setembro, 266 milhões de reais. Não foi projetado por V.Exa.

Estou aqui com o último Relatório da Receita, publicado em setembro. O PAES, 716 milhões de reais.
Também não foi contemplado. Está no relatório de setembro da Receita.

O PAEX, da Medida Provisória nº 303, 263 milhões de reais.
E o REFIS da Crise, que arrecada em torno de 600 a 650 milhões de reais todo mês, somente neste

ano, até  setembro, já arrecadou 5 bilhões e 741 milhões de reais.
Somando só os parcelamentos, fora o da Previdência, já perfazem 6 bilhões e 900 milhões, além de 1,5

bilhão da Previdência.
Além do mais, Sr. Relator, para os royalties de petróleo — no ano passado, foram arrecadados 17

bilhões — já se projetam 24 bilhões este ano. É a projeção da própria Receita. Já arrecadamos este ano, até
setembro, 16 bilhões e 847 milhões. E esses recursos com certeza serão aumentados consideravelmente —
porque aumentou, do ano passado para cá, mais  de 30% — no ano que vem, principalmente com a operação do
pré-sal e o aumento do preço do petróleo no mercado internacional.

Então, eu acho que V.Exa. subestimou os valores. Eu gostaria que fossem refeitos esses valores de
antes do último Relatório da Receita, que está aqui, até setembro, projetando para o ano que vem. Acho que os
royalties do petróleo no ano que vem, em vez de 26 bilhões, vão dar de 30 a 33 bilhões em virtude do aumento
da produção e do aumento do preço.

É uma constante: de janeiro a setembro, somente o REFIS da Crise, o mês que arrecadou menos,
arrecadou 610 milhões por mês.

Então, eu gostaria que fosse revista essa reestimativa de V.Exa. em função desses números que colhi
no Relatório da Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Relator, para que possa responder
ao Deputado Júlio César.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Eu gostaria de cumprimentar o Deputado Júlio César. Todos
sabem que, mais do que um dos Deputados mais assíduos desta Comissão, V.Exa. é sobretudo um zeloso e
estudioso da matéria específica.

V.Exa. traz elementos novos que induzem a que os números por nós apresentados sejam
conservadores. Mas teremos a oportunidade, ao longo do que prevê a resolução da Casa, em uma reestimativa e
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contando com o apoio de V.Exa., de recolher esses parâmetros, números e reestimativas para que possamos,
em conjunto com a consultoria, chegar a um entendimento do número apresentado por V.Exa.

V.Exa. tem, desde já, o compromisso do Relator. Com a clareza com que V.Exa. traz esses dados, que
geram um número ainda mais confortável de receita à Previdência, eles serão considerados na reestimativa.

Quanto aos royalties, seguramente nós analisamos algumas situações em relação à cessão onerosa,
mas a questão dos royalties precisa ser considerada sobretudo em outro momento, com o anúncio da descoberta
de um novo megacampo, de uma nova megajazida de petróleo, com a possibilidade de o Governo vir a licitá-la
no ano que vem. Isso seguramente vai levar esta Comissão a considerar, antes do fechamento, com as
informações a serem colhidas, se de fato se der essa licitação ao longo do ano que vem, novas receitas, além de
confirmar esse número da evolução de royalties.

Então, a questão royalties, PETROBRAS, nova jazida e essas estimativas  apresentadas por V.Exa. em
relação à Previdência e ao REFIS, seguramente serão, em conjunto com V.Exa., a quem peço a contribuição a
partir deste momento, reavaliadas no momento da reestimativa da receita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, com a palavra o  Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, também quero

destacar o respeito que tenho pela figura do Deputado Bruno Araújo, pela sua reconhecida capacidade.
Concordo com todos aqueles que ressaltaram, meu caro Deputado Bruno Araújo, que este relatório bem

traduz seus predicados, primeiro, pela consistência, segundo, pela característica de inovar.
A consistência vejo na análise, uma análise serena, uma análise substantiva de todas as questões que

nos permitiu agregar esses 3 importantes itens de receitas que não estavam contemplados no projeto original.
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência pede silêncio, para que possamos
ouvir o orador!

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Alguns questionam que assimilar os recursos que advirão do
crescimento das operações de IOF, da incidência de IOF, agora de uma forma mais destacada, para se enfrentar
a questão cambial poderia ter uma dose de instabilidade.

Mas as próprias declarações que vêm do Governo, com as quais eu e acredito que a maioria dos
membros desta Casa concordamos, indicam que a perspectiva não é a de retrocesso. Ao contrário, poderemos
ter um recrudescimento, uma incidência maior do IOF.

De outro lado, há a questão do reconhecimento, por parte do Judiciário, do estabelecimento da
cobrança da Contribuição sobre o Lucro Líquido de exportações também de uma forma definitiva. Acho
importante traduzirmos isso nesse acréscimo de receita, embora ache necessário que V.Exa. esclareça se há
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alguma demanda no âmbito do Judiciário que possa fazer essa questão reverter. Eu gostaria que isso fosse, de
forma muito peremptória, esclarecido.

A inovação vem por conta desse dispositivo que, acatando a possibilidade de renúncia fiscal, ampara
medidas legislativas que possam, estabelecendo benefícios e algumas iniciativas, ter amparo dentro do
orçamento.

A minha indagação, Deputado Bruno, para que possamos ter esse voto, que já é nosso, de simpatia por
esse trabalho que V.Exa. desencadeou, é de que forma foram mensuradas por V.Exa. essas consequências.
Indago com que número estamos trabalhando, para que possamos ter não só o anúncio dessa postura, que é
correta e que abre, repito, um caminho de inovação, mas como isso foi efetivamente mensurado.

Finalmente, quero dizer que esse acréscimo... E acredito que estaremos votando isso, porque não
pairam dúvidas. Tratam-se de 17 bilhões. Isso ampara a discussão que virá na sequência na Comissão e que
possibilitará, por exemplo, fazer valer o que é uma preocupação de todos: a valorização do salário mínimo e o
respeito com relação aos aposentados.

São matérias que, dentro desse acréscimo de receitas que V.Exa. tão bem identificou, estão plena e
claramente amparadas, ou seja, têm total viabilidade para que possam ser votadas nesta Comissão e,
esperamos todos, aprovadas pelo Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado Bruno Araújo.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Arnaldo Jardim, primeiro quero agradecer a

referência a minha pessoa.
É característica de V.Exa. ser sempre muito técnico e pontual nas questões trazidas. São pertinentes as

observações apresentadas por V.Exa.
Relativamente à segurança jurídica que a União possa ter com relação a essa fonte de receita, a esse

fluxo da CSLL para 2011, é absolutamente seguro, porque foi motivo de apreciação por parte do Pleno do
Supremo Tribunal Federal. É matéria transitada em julgado, o que dá absoluta segurança à União no sentido de
garantir o recebimento dessa contribuição. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é pertinente a como se chegou aos cálculos e aos valores de renúncia de receita.
Determina a resolução que, uma vez apresentada a emenda de renúncia de receita, o Deputado autor precisa
adotar uma metodologia que precifique, que encontre o valor da repercussão daquele projeto no Orçamento
Geral da União.

Geralmente, esses valores são trabalhados também pelas próprias consultorias da Casa, que estimam o
que representa e o impacto dos projetos — no caso do Imposto de Renda Pessoa Física, admitindo-se
informação referente ao pagamento de terceiros ou à importação de cadeira de rodas e aparelhos auditivos; ou a
redução da taxa de fiscalização para as farmácias e empresas de pequeno porte. Esses foram fatores objeto de
cálculos estimados pelos autores das emendas e foram triados pela nossa consultoria, visando apropriar as
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estimativas desses valores. Então, existe base metodológica para se chegar a esse número. É pertinente a
posição de V.Exa.

E, terceiro, em relação aos valores aqui acrescidos à Receita, seguramente o nosso Relator da
Despesa, no momento propício, vai exercer sua habilidade para contemplar os demais segmentos da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobres Parlamentares,

inicialmente queremos parabenizar V.Exa., pela condução dos trabalhos, assim como o nobre Deputado Bruno
Araújo, pela sapiência com que, apoiado por toda a consultoria, tem feito o debate dessa matéria de suma
importância para que possamos continuar a votação do orçamento em termos de despesa.

É claro que houve alguns equívocos por parte do Governo quando apresentou sua estimativa, mas eles
foram sanados.

Sinto-me contemplado no relatório do Deputado Bruno e nas respostas dadas por S.Exa. ao Deputado
Júlio e ao Deputado Arnaldo, salientando a sensibilidade social de S.Exa. principalmente ao acatar as emendas
na área social — a questão dos deficientes e daqueles que trabalham com assistência farmacêutica. Isso é um
ganho. Às vezes, a União pode pensar que, fazendo uma isenção, haverá redução de arrecadação; muito pelo
contrário, pode melhorar a qualidade de vida da população e fazer com que haja mais movimentação no tocante
a receitas.

Só ficou uma dúvida. Quanto à questão do REFIS, acho que em outubro, novembro e dezembro deverá
haver algum acréscimo. Não sei se cabe ao Relator, no final, fazer uma readequação de receitas. A única
indagação que faço, porque não consegui localizar, é a emenda do Senador Inácio no tocante à alienação do
DNOCS, que foi rejeitada. Não sei o real motivo por não se ter acatado, já que as demais proposituras do
Senador Inácio Arruda fizeram com que tivéssemos acréscimo de receitas, como foi o caso da ANA, o caso de
danos ambientais. Creio que poderia também ser revisto esse posicionamento no caso dessa emenda do
Senador Inácio Arruda.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Raimundo Gomes de Matos, agradeço as menções

de V.Exa.
O que nos levou a não atender a emenda de acréscimo de receita do Senador Inácio Arruda em relação

à venda de imóveis por parte do DNOCS é que, uma vez contactado, o DNOCS não confirmou a alienação desse
bem. Não havendo confirmação da alienação, ficamos impedidos de confirmar esse acréscimo de forma objetiva.
É pertinente à preocupação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Insisto no pedido de silêncio, para que possamos ouvir os oradores inscritos.
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Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente e caro Relator, Deputado Bruno Araújo, quero

destacar o trabalho criterioso que V.Exa. fez durante todo este tempo, juntamente com membros do Comitê de
Receita, preparando um relatório alternativo à proposta orçamentária apresentada pelo Governo.

O Governo tem enviado a esta Casa, como de praxe, estimativas de receitas muito aquém das
possibilidades de receita que se efetivam ao final do exercício. Isso já ocorreu em 2005, em 2006, em 2007 e em
2008. Também em 2009 houve uma perda de receitas, que atrapalhou um pouco esse fluxo, mas já é uma praxe
do Governo subestimar receita para depois gerar aqui, pelo Congresso Nacional, os ajustes necessários para
compatibilizá-la e trazê-la mais próximo da realidade.

V.Exa. praticamente fez a recomposição de receitas importantes que estavam omissas na proposta
orçamentária, a exemplo do Regime Geral da Previdência Social, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e
do aumento da alíquota para a entrada de capital estrangeiro. Só isso dão 10,6 bilhões. Depois, também, as
receitas não administradas, a receita do Regime Geral da Previdência, mais 6 bilhões, e algumas outras receitas
não administradas, que dão um total de 17,6. Ou seja, recompôs praticamente todo o buraco existente na
proposta orçamentária, que, olhando pelo lado da despesa, não previa recursos para o auxílio aos Estados
exportadores — a Lei Kandir, 3,9; o aumento real do salário mínimo, 3,4; o aumento real dos benefícios da
Previdência, 2,9; reajuste dos servidores do Judiciário e do MPU, 6,2 bilhões; reajuste dos Ministros do STF e do
Procurador Geral da República; 400 subsídios ao BNDES.

É claro que alguns desses reajustes aqui ainda estão dependendo de deliberação do próprio Congresso
Nacional. O fato é que esse trabalho mais criterioso, de exame do Relator da Receita, juntamente com o apoio da
competente Consultoria de Orçamento da Casa, traz efetivamente um ajuste mais adequado à peça
orçamentária.

Mas é preciso chamar atenção para alguns fatos. Quando consideramos, por exemplo, o salário mínimo
em discussão na proposta, verificamos que foi mantido, salvo engano, o valor de R$538,15. Mas se projetamos o
que diz hoje a Presidente eleita, que fala em um salário mínimo de R$600,00, que pode ser em 1 ou 2 anos —
ainda não está definido —, só para se ter ideia do impacto que isso representa, para cada real de aumento do
salário mínimo são 286,4 milhões de despesa orçamentária impactada com esse aumento. Claro que impacta aí
o abono, o seguro-desemprego, benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, Benefício de Prestação
Continuada, previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, e renda mensal vitalícia. O impacto disso é bastante
significativo.

Então, é preciso que a equipe de transição, que já está começando a ser montada, realmente se
debruce sobre esses números; discuta, evidentemente, com a sociedade, com as centrais sindicais, com o
Congresso, com o Parlamento, para poder proceder aos ajustes, também, na proposta orçamentária. E caso
queira fazer alguma modificação significativa, vai ter que encontrar os recursos necessários para isso.
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O nosso companheiro Júlio Cesar, que também é um estudioso da questão das receitas e das despesas
da União, conhece profundamente esse assunto, já levantou aqui uma série de alternativas possíveis de
identificação de receita, que deverão ser objeto de checagem, de verificação por parte do Relator, para que
S.Exa. ou mesmo o próprio Relator Geral possa, em acordo com o Relator da Receita, fazer os ajustes
necessários, para que a proposta seja ampliada em termos de receitas, se efetivamente elas existirem.

Acho que esses números que estão aqui são compatíveis com as receitas identificadas e com as
projeções do PIB. O crescimento do PIB em 5,5% foi projetado pelo Governo; se o Governo tinha essa
expectativa positiva, evidentemente não somos nós que vamos desfazer essa expectativa.

É bom alertar que se está partindo de uma base de 7,5%, em 2010. Estes 7,5% só foram possíveis
porque a base do ano passado foi deprimida, a base zero. Então, quando se cresce de zero, se cresce muito,
sobre qualquer coisa. Mas crescer sobre 7,5% é outra história. É preciso haver realmente muito crescimento, é
preciso haver muito dinamismo para que a economia do próximo ano chegue a 5,5%. Pode chegar aos 4%,
4,5%. Se chegar a 5,5%, ótimo. Vamos todos aplaudir.

Mas, de qualquer forma, já é uma estimativa bastante otimista, porque a base de partida é bastante
elevada, portanto, ela pode comprometer, na verdade, essa projeção. Mas foi o que o Governo propôs. E V.Exa.
manteve essa base de crescimento.

Eu queria parabenizá-lo pelos ajustes e pelo trabalho feito. Queria, sobretudo, parabenizar a Consultoria
de Orçamento da Casa, que levantou com muita precisão as impropriedades que existiam na proposta
orçamentária e que trabalhou junto com o Relator, orientando no sentido de fazer as novas reestimativas de
receita, que permitiram que esta Casa possa apresentar um relatório mais compatível, mais próximo da realidade
do que vai ser arrecadado do que propriamente as receitas subestimadas que normalmente o Governo
encaminha ao Congresso Nacional.

Isso é de praxe; ano a ano é assim. A Casa sempre faz e o Governo reclama, diz que vai contingenciar,
que vai fazer, vai cortar, mas, no final do ano, acaba arrecadando mais, inclusive, do que o reajustado pelo
Congresso Nacional. Isso tem sido assim quase todo o tempo, exceto no ano passado, por causa da crise. Mas,
em tempos normais, o Congresso tem feito os ajustes necessários para compatibilizar as receitas e despesas até
com mais propriedade do que o Governo.

Medidas aqui foram levantadas. Quero voltar ao Deputado Rogério Marinho, que fez uma observação
muito boa com relação ao orçamento positivo. Eu acho que é preciso trabalhar gradativamente para se alcançar
esse objetivo. Se não for possível fazer de uma vez, que se faça parceladamente. O que não pode ocorrer é não
haver grandes responsabilidades sobre os números projetados. Mandam o número, o Congresso modifica
acentuadamente e ele ainda se realiza a mais. Acho que isso realmente compromete a veracidade das
informações; compromete, na verdade, a qualidade da informação prestada.
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O Governo tem que ter mais preocupação com a proposta orçamentária, tem que ter mais preocupação
com os números projetados. Não adianta esconder número. Número não se esconde, durante o período acaba-
se sabendo. A arrecadação está aí, ela é transparente, não adianta dizer que não vai arrecadar e acabar
arrecadando.

Evidentemente, há fatos externos que interferem, e o Governo não pode ter conhecimento prévio de
tudo. Sempre há uma margem muito grande de ajuste, de adequação no orçamento. Mas aprimorar cada vez
mais a proposta orçamentária é um bom caminho. Adequar o planejamento orçamentário à programação, ao
orçamento, e haver um acompanhamento, uma avaliação, acho que é o caminho para se chegar a um país mais
transparente, mais justo, mais correto; um país onde as pessoas saibam efetivamente o que se está investindo,
como se está investindo e como se está aplicando nos programas econômicos e sociais do Governo.

É essa a nossa observação.
Parabéns a V.Exa. pelo relatório. Nós não vamos fazer qualquer obstáculo à aprovação do Relatório da

Receita; muito pelo contrário, queremos que a tramitação do orçamento se dê, e nós possamos, a partir daí,
discutir efetivamente o que interessa, que é a destinação dos recursos, a despesa, porque é onde se definem
prioridades. A receita é conhecida; se é maior ou menor, vamos chegar lá pelos números em discussão. Mas
quanto à alocação das prioridades, aí, sim, é decisão política, decisão de Governo, e o Congresso tem
efetivamente uma participação, um papel importante e relevante a desempenhar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, quero só fazer um comentário. V.Exa. é

testemunha do zelo com que o coordenador do Democratas atua junto a esta Comissão, com disciplina, com
informação e sobretudo muito solidário com seus colegas na coparticipação da análise dos números aqui sempre
discutidos nas matérias apresentadas. Eu quero cumprimentar o Deputado Luiz Carreira, porque é um dos
Deputados que dá grande qualidade à discussão desta Comissão.

Reconheço diante de V.Exa. e da Casa como um todo que o número projetado, de 5,5% para o ano que
vem, é de muita responsabilidade. Todos nós torcemos para que se confirme, porque, como lembra V.Exa., são
5,5% sobre quem cresceu 7,5%. É algo que denota uma economia ainda extremamente aquecida. Essa não é só
a nossa crença, mas a nossa aposta de que isso possa ocorrer.

Quero cumprimentar V.Exa. e agradecer todas as palavras. Seguramente, pelo que já ouvimos do
Deputado Júlio Cesar e por tudo o que está ocorrendo, vamos nos preparar para uma reestimativa.

Quero também aproveitar este momento, Sr. Presidente, para dizer que eu fui procurado pelo Senador
Inácio Arruda — ainda respondendo ao Deputado Raimundo Gomes de Matos —, que fez referência à emenda
do DNOCS que foi inadmitida. (O Ceará unido, sempre unido; PCdoB e PSDB em torno dos legítimos interesses
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cearenses. É assim que se faz a representação nesta Casa.) Eu informei ao Senador Inácio Arruda que nós não
acatamos a emenda porque não tivemos a informação objetiva da alienação do bem por parte do DNOCS.

Caro Senador, caso haja tempo, se antes da formalização da votação nós tivermos essa confirmação,
eu não terei a menor dificuldade em autorizar a errata e readequarmos o recebimento da emenda.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Para discutir, tem a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, inicialmente quero dar os

parabéns ao Relator pelo brilhante relatório e por essa busca para encontrar caminhos que valorizem o trabalho
do Parlamento brasileiro. Acho que vários oradores já destacaram esse papel.

Vejam que o Parlamento, com a sua assessoria, faz uma estimativa de receita, a Receita chia
demasiadamente, e, ao final de cada ano, temos chegado com uma receita sempre maior do que a estimativa
que foi feita pelo Congresso. Isso é positivo, é muito bom, porque o País vai sendo colocado no rumo do
desenvolvimento.

O nosso Orçamento, o Orçamento da União, tem de ter esse destaque e ajudar o País a se desenvolver
mais. Se o PIB aumentar 4,5% ou 5% no próximo ano, em cima de uma base que cresceu bastante, porque
viemos de zero, será uma grande vitória, um grande êxito. E isso ajuda o País a dar garantias a setores
essenciais.

Vejam: temos algo em torno de 13 bilhões, receitas que, tenho a impressão, vêm de uma área em que
precisamos acertar. A melhor forma de ajudarmos o crescimento do País é acertando o passo nesse campo.
Um problema é o salário mínimo. Reforçar o salário mínimo ajuda o projeto de desenvolvimento no Brasil. Sou de
uma região em que nos unimos muito. E é isto mesmo: temos de estar sempre muito unidos, mesmo com os
setores que fazem oposição. Temos de estar unidos, porque precisamos. Então, é preciso reforçar o salário
mínimo, que ajudou demais o desenvolvimento do Nordeste, que está crescendo a taxas chinesas, como
dizemos entre nós. É assim que estamos crescendo no Nordeste brasileiro. Isso, nas Capitais; no interior
nordestino, é acima de taxa chinesa. Devemos manter esse ritmo e oferecer o Orçamento para isso.

Portanto, devemos reforçar o salário mínimo e também algo que surgiu no debate eleitoral — e foi bom
que tenha surgido no debate eleitoral. Refiro-me à atenção primária, à atenção secundária e à atenção de alta
complexidade na área de saúde. Temos de acertar o nosso passo.

Precisamos liquidar esse problema do famoso per capita, caro Presidente, a diferenciação entre o
cidadão que nasceu no Rio Grande do Sul, o cidadão de São Paulo e o cidadão que nasceu no Ceará, em
Pernambuco ou no Centro-Oeste. Temos de liquidar isso. E a elaboração do Orçamento é o momento adequado
para discutirmos a questão. Não discutimos qual deve ser o valor do salário mínimo? Então, devemos trabalhar
para liquidar esse problema na área da saúde. É um problema que está no Governo, e temos de examiná-lo. Não
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pode haver diferenciação entre nós. Não pode! Não pode haver um valor per capita para São Paulo e outro
diferente para o Estado do Pará ou do Ceará. Não dá mais para admitir isso! Então, devemos nos programar
para trabalhar e debater. É claro que na reestimativa da receita poderemos até melhorar isso e alcançar esse
salário de 600 reais — em 2 anos, acredito que vamos alcançar esse valor ou até superá-lo — , e dar atenção
especial à área da saúde.

Hoje mesmo, o Presidente Lula, em entrevista, e, em seguida, a própria Presidenta eleita, Dilma
Rousseff, fizeram referência ao problema da área da saúde. Disseram que estamos em débito com a Nação
brasileira na área da saúde e que temos de dar a ela uma atenção especial, o que  tem de ser feito por meio do
Orçamento. Não é ele a peça principal e mais importante? Então, é aqui que temos de trabalhar!

Meu caro Relator, estou atrás da documentação. Daqui a pouco, vou entregá-la a V.Exa., para que
possamos aprovar mais esta emenda.

Sr. Presidente, agradeço. Queria apenas focar para onde devemos direcionar esses recursos tão
importantes que o Relator encontrou e que temos de destinar adequadamente, para que sirvam melhor ainda à
população brasileira.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO  - Será o maior prazer atender à emenda de V.Exa. Estamos no

aguardo, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
O próximo inscrito é o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka; Sr. Relator,

Deputado Bruno Araújo, quero cumprimentar o Senador Gim Argello pelo relatório aqui apresentado e deixar uma
questão mais clara.

Estamos discutindo a reavaliação das receitas. Para nós do Governo há alguns itens, como no caso da
Previdência, em relação aos quais ainda temos certa insegurança quanto a se realmente vamos atingir, mas
aprovamos o relatório, que está bem montado. Não vamos adiantar nenhuma posição com relação aos
compromissos relativos ao acréscimo. Esse é um debate que queremos travar no momento adequado, por
ocasião da apresentação do relatório preliminar e do relatório montado pelo Senador Gim Argello.

Neste momento, em nome do Governo, quero deixar claro que aprovamos o relatório aqui apresentado,
mas ainda não assumimos nenhum compromisso quanto à destinação desses recursos, porque preferimos
aguardar o momento adequado para definir se eles serão destinados para a área de saúde, para o aumento do
salário mínimo, para aposentadorias ou outras coisas.

Neste primeiro momento, portanto, queremos cumprimentar o Relator pelo trabalho realizado e dizer que
ainda teremos um segundo relatório do Comitê de Receitas, depois do dia 20 de novembro, quando teremos de
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fazer a última reestimativa. Aí, sim, teremos melhores condições de verificar se haverá necessidade de algum
acréscimo ou de redução.

O que quero deixar claro é que o Governo não quer ainda se comprometer com nada que diga respeito
aos servidores. Queremos conversar muito claramente sobre servidor público, sobre o Judiciário, aposentados,
salário mínimo e saúde, mas só no momento adequado. Neste momento, estamos tratando apenas da primeira
reestimativa, porque o Deputado Bruno Araújo ainda vai apresentar uma segunda reestimativa depois do dia 20
de novembro e, aí sim, saberemos.

Agora, queremos cumprimentar S.Exa. e dizer que seremos favoráveis à aprovação. Queremos aprovar
hoje, antes da sessão do plenário, para mantermos o cronograma das emendas, que poderá ser aberto, e o
Senador Gim Argello ter condições de começar a trabalhar.

Desde já, cumprimentamos o Senador, dizendo que vamos aguardar o momento adequado para o
debate. O Governo não quer se comprometer, em hipótese alguma, com qualquer proposta sobre a destinação
desse dinheiro. Preferimos aguardar o relatório.

Muito obrigado e parabéns, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Bruno Araújo.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Cumprimento o Líder do Governo na Comissão Mista de

Orçamento e registro que houve a devida presteza também por parte de S.Exa. sempre que surgiu alguma
dificuldade em relação a acesso a informações. S.Exa. agiu com velocidade no sentido de alimentar as
informações técnicas para confecção do relatório.

É o registro que faço, Deputado Gilmar Machado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Quero lembrar ao plenário que ainda há 6 Parlamentares inscritos. Evidentemente, a Presidência não

quer cercear a palavra a ninguém — e nem vai fazê-lo. Minha preocupação é a de que a sessão comece, pois
queria votar ainda hoje o relatório, para que se agilizem os trabalhos.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente Waldemir Moka, Sr. Senador Gim Argello,

parabenizo o  Deputado Bruno Araújo  pelo relatório, que é a demonstração da competência que S.Exa. tem
demonstrado ao longo de seus mandatos.

Além de criterioso, o Deputado Bruno foi cauteloso no aumento da previsão de receita.
Demonstrou o Deputado Júlio Cesar, um expert em orçamento, que anualmente o Poder Executivo

encaminha uma receita a menor ao Legislativo e que aqui fazemos um aumento de previsão. O Executivo recua
quando vai sancionar a lei, e o resultado, ao final do exercício, é próximo ou maior do que aquele que
propusemos. Aconteceu isso em 2010.
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O Executivo mandou o orçamento de 709 bilhões de reais, propusemos pouco mais de 720 bilhões, ele
aprovou 711 bilhões e vai dar mais de 720 bilhões, ou seja, mais do que foi previsto pelo Legislativo. É
lamentável que, primeiro, venha um número aquém da realidade; segundo, que, depois de passarmos meses e
meses discutindo o Orçamento, ele vire peça de ficção, porque de tudo o que estamos fazendo aqui, pode ser
que nada seja executado, uma vez que o Governo executa aquilo que quer, mandando pedidos de créditos
suplementares e baixando medidas provisórias. Não sei até quando vamos ficar assistindo a esse processo de
diminuição do Legislativo, de submissão do Legislativo ao Executivo.

Espero que, na próxima Legislatura, os nobres pares possam fazer cumprir o máximo possível o
Orçamento que aqui foi aprovado. Não há por que haver alterações, visto que ele foi tão discutido.

Quero dizer que V.Exa., Senador Gim Argello, que sua previsão de aumento de receita está aquém da
que irá acontecer — e assim V.Exa. o fez por cautela. Mas, como teremos uma próxima estimativa em
novembro, teremos dados mais concretos para efetivamente chegarmos ao número.

O Deputado Luiz Carreira fez referência a um aumento de 5%, na ideia de que esse será o aumento do
PIB no próximo ano, algo difícil de alcançar, porque o deste ano é de 7,5%, ou seja, é 7,5% sobre 5%.

Presidente Moka, temos de seguir o exemplo dos países em desenvolvimento, que têm crescido
sistematicamente acima do PIB dos anos anteriores. É assim com a China, com a Rússia, com a Índia. Com o
Brasil não pode ser diferente. Não acho impossível, Senador Gim, que cresçamos 5,5% no ano que vem, porque
vamos crescer 7,5%. Na minha opinião, deveríamos crescer mais, para o País avançar além do que já avançou.
Mas o que é importante — e, aí, V.Exa., Senador Gim, tem um papel importante — são as despesas. Temos de
cortar os gastos desnecessários feitos pelo Governo, no custeio, ver onde estão sendo mal empregados os
recursos públicos. Aí, sim, devemos ter todo o cuidado, tanto na receita, o que é importante, mas, maior ainda,
na despesa que vai ser autorizada.

Serei o Relator Setorial da Saúde. Ainda há pouco, o Senador Inácio Arruda fez um comentário muito
propício: por que há brasileiros do Norte, brasileiros do Nordeste e brasileiros do Sul? Por que o per capta

diferenciado da saúde, visto que todos são brasileiros? No meu relatório, vou buscar o entendimento com o
Relator-Geral e com o Presidente, para que possamos dar ao Brasil condição real de oferecer a todos saúde de
qualidade, o que lamentavelmente não existe hoje no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Bruno.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Caro Senador Flexa Ribeiro, primeiro, quero falar da nossa

alegria em vê-lo reconduzido ao Senado na condição de Senador mais votado do Estado do Pará. É o
reconhecimento do povo do seu Estado à atuação de V.Exa. como Senador da República nos últimos 8 anos,
preparando-se para mais 8 anos, em companhia do nosso Presidente, porque é fato: o Presidente da Comissão
é Deputado e Senador eleito ao mesmo tempo.
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Agradeço a V.Exa. que, no Comitê de Avaliação, nos ajudou em todas as nossas ponderações. É
verdade que adotamos uma linha extremamente conservadora para que pudéssemos ter tranquilidade ao longo
destas semanas. E, tirando a temperatura do ambiente do Congresso Nacional e dos fatos novos com a
consolidação pós-período eleitoral e dos números da economia, pudemos passar para o momento da
reestimativa com mais tranquilidade. Então, vamos ter oportunidade de chegar aos números corretos. Já temos a
contribuição do Deputado Júlio Cesar, que, com sua assessoria, está ajudando a nossa consultoria a buscar
esses números.

Mais uma vez, cumprimento V.Exa. e agradeço por sua contribuição e, sobretudo, pela responsabilidade
que V.Exa. tem como Relator Setorial da Saúde, tema que, como sabemos, foi o que mais interessou à
população brasileira ao longo da discussão da eleição presidencial.

V.Exa. vai ter uma missão das mais importantes e já deu clara sinalização acerca da importância de se
democratizar a aplicação desses recursos. Tenho certeza de que essa relatoria está em boas mãos.

Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continuando a discussão, com a palavra o Deputado

Chico Lopes.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, quero parabenizar o Relator também pela

preocupação em trazer uma relatoria aberta à discussão.
Destaco o que foi dito pelo Deputado cearense Raimundo Gomes de Matos e a Emenda do Senador

Inácio Arruda nº 23570004. Nós que trabalhamos um pouco com o DNOCS e somos do semiárido, sabemos que
esse órgão presta um papel histórico há mais de 100 anos.

Peço ao Relator que nos permita negociar. O próprio DNOCS nos informa que está subestimado. Não
estamos aqui para nos contrapor, mas, sim, para conciliar. Se não é isso o que o Relator pensa, que S.Exa. nos
faça uma proposta que possa pelo menos abrir uma janela para argumentarmos quando o Senador chegar.

Um outro aspecto que quero ressaltar e que já foi mencionado aqui é relativo às questões da saúde e do
salário mínimo. Temos de avançar, porque quem é do Nordeste sabe perfeitamente que um dos nossos maiores
problemas é a saúde. V.Exas. talvez não saibam, mas nossas estatísticas de acidente de motocicleta registradas
nos hospitais de emergência são absurdas. Temos de ter um olhar específico para essa questão da motocicleta e
qual a repercussão que tem na saúde. Acredito que isso não seja só no Ceará, mas em todo o País.

Então, gostaria de destacar a observação do cearense Raimundo Gomes de Matos, como também as
dos demais nordestinos.

Peço destaque também para essa emenda, ressaltando aquilo em que se pode avançar. Mesmo o
Deputado Gilmar Machado tendo chamado a atenção para isso, não foi fechado — e não pode haver despesa,
se não tiver uma receita prévia.
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Então, a discussão mais importante é a da receita, porque, se não estiver no Orçamento, não está em
canto algum. V.Exa. mostra a preocupação de ajudar o Governo futuro com um orçamento real, uma vez que ele
não é impositivo, e ficamos muito na dependência do Executivo. Defendo um orçamento impositivo — está lá,
executa.

Portanto, quero parabenizar V.Exa., mas ressaltar a questão do salário mínimo e da saúde e o destaque
sobre o centenário DNOCS, que presta um serviço muito grande não só ao Nordeste, mas a todo o País.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Chico Lopes, agradeço a V.Exa. a  intervenção e,
desde já, ressalto a qualitativa representação do Estado do Ceará — Deputado Raimundo Gomes de Matos,
V.Exa. e Senador Inácio Arruda —, atuando em relação à emenda do DNOCS.

Devido à iniciativa do Senador Inácio Arruda de projetar um incremento de receita, dada a alienação do
imóvel no valor de 10 milhões e a informação formalizada do DNOCS que chega, antecipo a V.Exa. que vamos
conseguir adequá-la para atender em 8 milhões. De modo que, atendendo à emenda, onde se lê “inadmissão”,
passamos a atendê-la parcialmente, com o valor de 8 milhões.

Espero que a atuação do Estado do Ceará esteja completa...
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Como cearense, agradeço veementemente a V.Exa.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Com satisfação, peço que confirmemos essa posição numa

errata, atendendo à emenda do Senador Inácio Arruda na configuração do acréscimo — atendimento parcial, no
valor de 8 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Srs. e Srs. Parlamentares, na forma como o nobre
Relator de Receita, o Deputado Bruno Araújo, apresentou, fica modificado o seu relatório, com a concordância de
todos, para aceitação da emenda do Senador Inácio Arruda relativa ao DNOCS.

Pede para fazer uso da palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cumprimento

o Relator pelo trabalho realizado.
Quero pontuar rapidamente que, primeiro, tenho certa dúvida quanto à constitucionalidade da iniciativa,

mesmo com o ajuste feito por V.Exa., sem haver previsão em alguma lei orçamentária ou mesmo no Plano
Plurianual, independentemente do valor da emenda parlamentar. Até porque o nosso sistema de elaboração
orçamentária tem solução adequada para esses projetos de lei que com frequência são apresentados e cuja
adequação, às vezes, a Comissão de Finanças e Tributação fica aguardando. Essa adequação o Deputado já
pode promover. Na fase em que estamos, pode fazer isso por meio de emenda, se houver a previsão na LDO e
no Plano Plurianual; se não houver, ela poderá ser feita no momento adequado.

A solução apresentada é criativa — cumprimento V.Exa. por isso, até porque o objetivo é ampliar a ação
parlamentar, e V.Exa. achou um caminho. Tenho certa dúvida, porém, quanto à constitucionalidade da solução.
Mas, repito, cumprimento-o pela criatividade e pela iniciativa de buscar uma solução.
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O segundo comentário se refere aos planos de saúde. Há uma busca de justiça tributária por parte de
V.Exa. Agora, por outro lado, deveríamos buscar também que os planos de saúde restituíssem ao SUS aquilo
que o SUS gasta quando acolhe seus segurados. Creio que a solução de V.Exa. além de ser justa com o
contribuinte, seria equilibrada com as finanças públicas se viesse com a recomendação no sentido de haver uma
solução para esse dispositivo já previsto em lei para que os planos de saúde restituam ao sistema público aquilo
que foi gasto com seus segurados.

Por último, Sr. Relator, refiro-me a assunto que não é de seu relatório, mas que foi citado por vários
Parlamentares: o orçamento impositivo. O Orçamento é 100% executado, não há possibilidade, no Brasil, de o
orçamento não ser executado. Então, qual é o problema? Por que aparentemente ele não é executado? Há
emendas e dispositivos na lei que não são executados. Mas de tudo que foi arrecadado, tirando o que foi no
primário, o restante é executado. E só pode ser executado aquilo que tiver previsão orçamentário.

Por que existe essa aparência? Porque há um volume enorme de execuções feitas em Restos a Pagar.
Em alguns segmentos, chega a quase 70% a execução em Restos a Pagar.

Na posse do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o então Ministro José Serra, logo no início,
cancelou todos os Restos a Pagar. Foi uma revolução aqui, como os colegas mais antigos vão se lembrar. Ele
teve de voltar atrás, porque recebia o Governo do Presidente Itamar Franco, que teve como candidato o seu
Ministro Fernando Henrique Cardoso.

Quando Lula tomou pose, pensei: “Até que enfim. Agora, sim, agora vamos passar a régua”. E não foi
que o novo Ministro realmente passou a régua. O Governo Lula, numa posição ferrenha, segundo alguns, radical,
voltou atrás. Do contrário, o Governo não aprovaria nada nesta Casa. Não vejo como criar um orçamento
impositivo sem, no mínimo, resolvermos esse bolo que existe de Restos a Pagar. É como diz uma expressão que
se usa em Curvelo, mas que não vou repetir aqui, porque não é parlamentar. Mas, se espremermos, alguma
coisa sai. É o que acontece: não se consegue fazer dois orçamentos num só. Então, é preciso solucionar o
problema dos Restos a Pagar.

Outra coisa: não temos uma lei orçamentária, temos leis orçamentárias. E haja “s” para fazer plural. Há
fins de ano aqui, Relator — e V.Exa. tem pouco tempo de Parlamento, mas é um dos grandes experts em
orçamento e na sua execução, sei da sua dedicação ao tema —, em que votamos até 70 bilhões de créditos
suplementares. No ano em que menos votamos nesta Legislatura, foram 27 bilhões. Foi o ano mais magro.
Então, essas são leis também e são executadas. Se quisermos um orçamento impositivo, deveríamos no
mínimo, quanto votamos cada um desses créditos, fazer uma revisão de toda a lei e publicá-la novamente.
Quando votamos um PL alterando o Orçamento, estamos objetivamente cancelando algo e passando um recibo
para o Governo fazer os seus cancelamentos.

Gostamos muito, na hora de votar o Orçamento, de aprovar investimentos. No fim do ano, depois que os
Relatores passam o facão no custeio para gerar recursos, além dos aumentos de receita — e, geralmente, todos
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os Relatores fazem corte em alguns investimentos já em curso —, votamos aquilo que queremos: os nossos
investimentos. Com uma pressão de custeio enorme, vêm os Deputados, e votamos o cancelamento de
investimentos e o custeio. Gostamos de atender à saúde, à educação etc. Assim, se vem o pessoal de
determinado setor nos pressionar, votamos também...

Então, além dos Restos a Pagar, temos uma profusão de leis orçamentárias. E é evidente que, com
isso, o Executivo fica com um grau de liberdade enorme — concordo com todos —, além daquele que já damos
na elaboração da lei orçamentária, um percentual de remanejamento. Mas, considerando tudo isso, o orçamento
é executado.

Temos uma receita que fecha no fim do ano. Essa receita tem um tanto que não foi executado, o
primário, que é autorizado pela Casa. Aliás, o Governo atual jamais iria esconder primário, pelo contrário, ele
quer anunciar um primário maior para ter o bônus. O Governo Lula não tem mais essa preocupação, afinal, era o
PT que ficava esperneando por causa de primário, mas o PT não é mais oposição. Se o Governo tem interesse
em maquiar alguma coisa, esta seria o anúncio de um primário maior, não menor. Então, se tirarmos o primário,
o resto foi executado. E não há como executar sem autorização orçamentária. Não há! Se executar, pode haver
impeachment, prisão, devolução, o Tribunal de Contas da União não aceita.

Temos de repensar, ao lado de querer o orçamento impositivo, em criar corajosamente a verdade
orçamentária. E a verdade orçamentária inclui o cancelamento dos Restos a Pagar, inclui colocar no Orçamento
somente aquilo que já está com todas as licenças ambientais, com todas as condições para ser executado
naquele ano. E temos de aprender a colocar no PPA aquilo que não está apto. Deve haver também uma
reformulação da cultura orçamentária desta Casa. Infelizmente, não poderei praticá-la, porque no ano que vem
não serei mais Deputado, já estou me despedindo desta Casa, depois de uma longa permanência, mas fica a
reflexão de alguém que passou mais de 20 anos participando, na condição de membro ou de coordenador de
bancada, da Comissão de Finanças e Tributação e, de alguma forma, dos orçamentos e dos sofrimentos que
esta Casa tem para atender a sua base, os Estados, os Municípios e, ao mesmo tempo, a legislação brasileira.

Portanto, esta é a minha sugestão: alterarmos a nossa cultura na elaboração e na execução dos
orçamentos.

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Virgílio Guimarães, na condição de decano desta
Comissão e pelos anos de experiência e de atuação, V.Exa. tem toda a autoridade para testemunhar o que
aconteceu nas execuções orçamentárias ao longo destes 20 anos.

Em relação ao primeiro ponto, a renúncia de receita como forma de atender àqueles projetos, estaremos
seguros da legalidade no momento em que aqueles projetos seguirem a tramitação depois de o PLO se
transformar em lei. Aí, sim, como lei, há a devida alocação do recurso.

Em relação às pertinentes observações de V.Exa. sobre a questão dos planos de saúde, é muito bom
deixar claro que o nosso cuidado foi o de abrir um precedente importante para que esses projetos possam
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tramitar, mas a análise de mérito deve ser feita com toda a legitimidade por parte das respectivas Comissões, do
Plenário das duas Casas e, eventualmente, com a sanção presidencial.

Quanto ao tema mais importante que V.Exa. traz, a verdade da execução orçamentária, de fato, ela
precede realmente o orçamento impositivo. Não tenha a menor dúvida de que há um vício na execução. A
questão dos Restos a Pagar desvirtua o orçamento do ano seguinte, e esse testemunho que V.Exa. traz deve e
tem de ser considerado no momento em que o Congresso assumir uma posição, uma postura firme, uma solução
efetiva para transformar o Orçamento numa peça cada vez mais distante da ficção,  em algo mais real, mais
objetivo.

V.Exa. merece o agradecimento do Congresso Nacional pelos anos em que aqui atuou de forma muito
objetiva, ajudando na confecção, ano a ano, de muitos orçamentos do País de forma diferenciada.

Pessoalmente, hipoteco a V.Exa., Deputado Virgílio Guimarães, meus agradecimentos e o
reconhecimento pela sua atuação, uma atuação muito especial e que vai fazer grande falta ao Congresso,
sobretudo à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Muito obrigado a V.Exa. pelas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Com a palavra o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ilustre Presidente, quero parabenizá-lo pela eleição para o Senado

Federal. Tenho certeza de que a sua atuação na Presidência desta Comissão teve parte na grande performance

que V.Exa. alcançou na eleição, com o reconhecimento do povo do seu Estado, Mato Grosso do Sul.
Quero também cumprimentar o Relator Bruno Araújo pelo trabalho criterioso, inteligente e, sobretudo,

competente na destinação de receitas que não foram listadas na peça orçamentária. S.Exa. realizou um trabalho
responsável, como é de seu costume nesta Casa. Portanto, está de parabéns o Relator.

Enquanto não vem o orçamento impositivo, que é o ideal, para que o Congresso realmente se torne
respeitado e tenha o seu lugar de destaque na vida nacional, ainda temos de conviver com essa participação e
colaborar com o Executivo nos projetos que chegam à Casa, os quais temos o dever de analisar, reformar e
adequar à realidade que vivenciamos no interior do País e em nossos Estados.

O orçamento impositivo é importante, mesmo porque pode ser viável, sim, na medida em que seja bem
elaborado por esta Casa, com a responsabilidade que tem, e executado pelo Executivo numa mão dupla de
entendimento com o Congresso Nacional. Vejo grande relevância em aprovarmos, por acordo, o seu relatório,
porque ele convenceu a todos do seu mérito. Não tenha dúvida, caro Relator Bruno Araújo, da importância de
sua participação na elaboração desse relatório.

Agradeço ao Presidente a conduta que tem sido do agrado de todos nesta Comissão, o que faz com que
possamos estar aqui hoje aprovando uma matéria importante relatada por um membro da Oposição, porque aqui
defendemos o País, o interesse maior desta Nação.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Deputado Bruno Araújo.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado José Rocha, cumprimento V.Exa., que conhece bem

a realidade do interior baiano, cujas demandas por políticas públicas são muito parecidas com as do Estado de
Pernambuco e as do Estado do Deputado Rômulo Gouveia, Vice-Governador eleito da Paraíba.

Sabe V.Exa. que o orçamento impositivo é fundamental para haver mais autonomia e mais autoridade
no exercício do mandato.

Ao cumprimentá-lo, agradeço a V.Exa. a forma sempre muito aberta de colaborar com a execução e
pela intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Continua em discussão.
Com a palavra o último orador inscrito, o Deputado Edmilson Valentim.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, Deputado Waldemir Moka, Srs. Relatores

Gim Argello e Bruno Araújo, parabenizo o Deputado Bruno. Sou também bastante objetivo. V.Exa. busca
aproximar o Orçamento da realidade, e a realidade é muito importante para o povo brasileiro. Estamos discutindo
números que refletem políticas públicas fundamentais para atender à demanda de uma sociedade que acabamos
de ouvir no pleito eleitoral.

Sendo bastante pontual, chamo a atenção de V.Exa., com vistas a uma reanálise posterior, para o fato
de que o incremento que V.Exa. faz na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é uma previsão anual para o
futuro. Mas, segundo decisão do Supremo, cabem uns atrasados que, de certa forma, vão entrar no caixa. É
receita objetiva.

Outra contribuição, ainda no que diz respeito à Previdência, é sobre a contribuição previdenciária da
empresa optante pelo SIMPLES, sobre a qual V.Exa. não fez nenhuma reestimativa. Objetivamente, com o
crescimento da economia e com o processo de formalização, em virtude de uma série de medidas, como o
crescimento econômico, nota fiscal e a escrituração eletrônicas, é um processo crescente que também vai
impactar. E V.Exa., a meu ver, por algum motivo, não fez nenhuma reestimativa, e também é uma contribuição
de receita maior.

Mas a observação mais importante que eu faria, exatamente porque sou Relator Setorial da área da
educação, ciência e tecnologia, cultura e esporte, é relativa à inclusão, no seu relatório, da visão e, de certa
forma, da concordância de que podemos chegar a um crescimento este ano de 7% a 7,5%, visão essa
compactuada pelo Governo. V.Exa., porém, não traduziu isso no crescimento das receitas totais. Obviamente,
para quem relatou a área de educação, esse crescimento de 1% significaria de 1 bilhão a 2 bilhões.

Para mostrar como isso é importante, Deputado Bruno Araújo, vou citar rapidamente a média de
investimentos do Governo, valores já pagos: de 2001 a 2004, a média de investimentos no ensino profissional foi
de quase 80 milhões. De 2005 a 2007, passou para 152 milhões de investimentos pagos. Em 2008, passou para
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232 milhões. Em 2009, 521 milhões. Este ano, até 31 de agosto, 578 milhões. Isso para o ensino profissional,
para atender ao crescimento econômico. A formação de mão de obra qualificada depende muito desses
recursos.

No ensino superior, de 2001 a 2004, foram 171 milhões. Este ano, até 31 de agosto, já chegamos a 1
bilhão, 118 milhões já pagos. Isso é para V.Exas. terem noção de como o crescimento que o Brasil está vivendo
só tem sustentabilidade quando há investimento na formação de mão de obra, na difusão do conhecimento. Isso
só na área da educação, mas há aqui uma tabela simples sobre as várias áreas, mostrando quanto foi o aumento
nos investimentos que possibilitou sustentar o crescimento e a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.

Por isso, humildemente, na condição de Relator Setorial, espero que, na próxima reestimativa,
possamos encontrar mais recursos para suprir essas demandas fundamentais e decisivas para atender o Brasil
que nos espera em 2011 e no próximo quadriênio.

Parabéns, Presidente Waldemir Moka e Relatores Bruno Araújo e Gim Argello.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Edmilson Valentim, quando definimos essa receita,

lembrei-me da Relatoria que tive a honra de exercer no passado, quando era Relator-Geral do Orçamento o
Senador Delcídio Amaral, por coincidência do destino também Senador pelo Mato Grosso do Sul reeleito, junto
com o Senador eleito Waldemir Moka. Pois bem. Tive a honra de relatar a área que será sua missão este ano:
educação, ciência e tecnologia, esporte e cultura, Ministérios muitas vezes esquecidos, Ministérios menores, com
a educação assumindo praticamente toda a conta. Veio-me à mente, quando chegamos a essa receita, a
possibilidade de contribuir com essa área que V.Exa. vai relatar e pela qual tenho um carinho tão especial.

V.Exa. traz informações relevantes sobre o estoque da CSLL, que não foi efetivamente tratado nessa
receita por falta de informações objetivas de quanto desse estoque seria recolhido aos caixas do Tesouro este
ano, de quanto foi feito em depósitos em juízo e de quanto ficaria do ano passado. Então, adotamos, como disse
o Senador Flexa Ribeiro, uma atitude mais conservadora, para que estejamos ao longo das próximas semanas,
ouvindo considerações importantes, como as trazidas pelo Deputado Júlio Cesar, por V.Exa. e por outros colegas
em relação à PETROBRAS, de forma muito madura, sem causar qualquer nível de fricção, esgarçamento ou
número longe da realidade, uma vez que as estimativas feitas pelo Congresso Nacional ao longo dos anos se
confirmaram na Receita.

V.Exa. tem, de minha parte, o compromisso de que levarei em consideração essas informações. Espero
que, na reestimativa, possa haver uma posição precisa em relação ao que V.Exa. traz. Desejo boa sorte a V.Exa.
na sua Relatoria Setorial. Terá uma parcela importante desses 17,8 bilhões rateados a partir do momento, como
determina a Resolução nº 1 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. V.Exa. tem uma
das relatorias mais importantes para cumprir. Desejo-lhe boa sorte, ao mesmo tempo em que lhe agradeço a
atenção.
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Sr. Presidente, antes de entrarmos no processo de votação, agradeço a V.Exa., Senador eleito,
sobretudo, a forma muito franca, aberta, absolutamente harmônica com que exerce sua autoridade; ao Relator,
Senador Gim Argello, parceiro extremamente atencioso. Muitas vezes há divisões no sentido de fazermos algo
sintonizado, não na disputa política, mas no entendimento do que é importante para o País.

Agradeço a todos os que fazem parte desta Comissão: à Secretária Myrna; à assessoria do PSDB, ao
Sr. Bergallo, que sempre participa conosco dos trabalhos; ao Presidente Waldemir Moka, sobretudo; à
Consultoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nas pessoas de Cosentino, Márcia, Flávio Tavares,
Maria Liz, José Rui, Mauro, Cláudio Tanno, que tiveram participação efetiva.

Agradeço a todos a presença. Espero que no momento da reestimativa possamos dar sequência a este
trabalho.

Mais uma vez, cumprimento o Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Também agradeço ao Deputado Bruno Araújo o

excelente trabalho.
Concedo a palavra ao Relator-Geral do Orçamento, Senador Gim Argello.
O SR. SENADOR GIM ARGELLO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
No mesmo tom de todos os companheiros Parlamentares que falaram anteriormente, parabenizo o

brilhante Deputado Bruno Araújo pelo excelente trabalho, pela metodologia usada.
O Relator fez um relatório muito consistente. S.Exa. foi cauteloso, zeloso e ainda conseguiu ampliar os

poderes desta Comissão de forma democrática, aceitando emendas importantes e fazendo adequações
financeiras. Parabéns, Sr. Relator.

Sr. Presidente, da mesma forma, parabenizo V.Exa. Agora vamos ter de trabalhar muito contra o relógio
para que no dia 20 de dezembro o relatório já esteja votado. Agradeço a todos os que contribuíram hoje, em
especial ao Deputado Júlio Cesar, que se encontra ao meu lado, e ao Deputado Edmilson Valentim, que trouxe
novidades na reestimativa de receita e teve uma participação muito importante. Estamos prontos. Agradeço a
V.Exas.

Devolvo a palavra ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Muito obrigado.
Eu gostaria que o Relator, Deputado Bruno Araújo, fizesse a leitura da errata antes de eu encerrar a

discussão.
O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Para formalizar a emenda acatada parcialmente, farei a leitura

da errata:
“Errata (...)

Autor da emenda: Inácio Arruda

Emenda nº 2357004
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Onde se lê: pela rejeição

Leia-se: pela aprovação parcial

Valor: R$8.000.000,00

Natureza: 22250000 - Alienação de imóveis urbanos

Unidade orçamentária: 53.204

Fonte: 250 (...)”

É a errata, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A discussão e o prazo para apresentação de

destaque estão encerrados.
Os 3 destaques apresentados à Secretaria da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e

Fiscalização foram retirados pelo autor, Deputado Luiz Carreira.
A Presidência passa à votação do relatório de receita com a errata.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

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

Aprovado por unanimidade.
A Presidência agradece, mais uma vez, ao Relator, Deputado Bruno Araújo, e elogia o seu brilhante

trabalho.
Concluída a votação da matéria constante da pauta, encerrarei os trabalhos.
Antes, porém, convoco-os para as seguintes reuniões a serem realizadas neste plenário: reunião

extraordinária no dia 9 de novembro, terça-feira, às 14 horas e 30 minutos; reunião ordinária no dia 10 de
novembro, quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos; e reunião conjunta de audiência pública com o Dr. Henrique
Meirelles, Presidente do Banco Central do Brasil, no dia 11 de novembro, quinta-feira, às 10 horas.

Declaro encerrada a presente reunião.


