
 CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito boa tarde a todos. 
 Solicito aos Srs. Parlamentares — Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas — que tomem os 
seus assentos. São 14h52min, e há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 
 Então, havendo número regimental, declaro abertos os nossos trabalhos.  

Está iniciada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes nas Pautas de nºs 5, 6 e 7, de 2011. Os avulsos 
estão sobre as mesas de trabalho. 
 Aviso importante: no dia 1º de junho, quarta-feira, amanhã, portanto, neste plenário, será realizada 
audiência pública, convocada com a finalidade de ouvir o Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Jorge 
Fontes Hereda, que prestará esclarecimentos sobre a operacionalização do Decreto nº 7.468, de 28 de abril de 
2011, que mantém a validade dos Restos a Pagar não processados, inscritos nos exercícios financeiros de 
2007, 2008 e 2009, em atendimento ao Requerimento nº 11, de 2001, desta Comissão, de autoria deste 
Senador, aprovada na 4ª Reunião Ordinária, realizada no último dia 4 de maio. 
 Expediente.  

Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, em abril de 2008, fica dispensada a leitura dos 
expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas. Informo ainda que essa lista de expedientes será 
enviada, por meio do correio eletrônico, aos gabinetes e Lideranças partidárias de V.Exas. 

 

EXPEDIENTE 
Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão 

 
Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a 

leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo, ainda, que a lista 
com os expedientes será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças 
Partidárias nesta data. 
 

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
 
1) Ofício nº 107/2011 – GDHL/BSB, de 24 de maio, do Deputado Hugo Leal (PSC/RJ), solicitando alteração da 
Emenda nº 2397.0004, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 59/2010-CN (PLOA 2011).    
2) OGCC 082/11, de 25 de maio, do Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), solicitando informação referente ao 
Requerimento nº 01/2011-CMO, de sua autoria, que requer realização de audiência pública.  
3) OF. 079/2011, de 25 de maio, da Bancada Estadual do Piauí, informando que o atual Coordenador daquela 
Bancada é o Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI). 
 
- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo 
Presidente: 
1) OF. 00263-2011/GAB-MM, de 19 de maio, do Senador Magno Malta (PR/ES), justificando ausência nos dias  
17 e 18  de maio.  
2) OF. Nº 132/2011-GSIFRA, de 25 de maio, do Gabinete do Senador Itamar Franco (PPS/MG), justificando 
ausência nos periodos de  17 a 19  de maio e por 30 dias, a partir de 23 de maio de 2011.  
3) Of. 010/2011 GAB531, de 25 de maio, da Deputada Luciana Santos (PCdoB/PE), justificando ausência no 
periodo de  17 a 23  de maio.  

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 
- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2011 encaminhados 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: 
- Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.  
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- Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 
- Supremo Tribunal Federal.  
- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente da CMO:  
 

Aviso Seses de 25 de maio: 
1) Aviso n° 647/2011 (Acórdão nº 1.353/2011): Implantação da infraestrutura dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016.  

 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Gilmar 
Machado.  
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nós tínhamos, na última reunião, iniciado a 
votação do requerimento relativo à convocação do Ministro Palocci, mas eu quero fazer um apelo no sentido de 
que nós pudéssemos votar, primeiro, a LDO e, depois, suspender a reunião, para irmos à reunião de Líderes. 
Portanto, somente depois disso, ajustaríamos os demais requerimentos e também o restante da composição das 
Relatorias Setoriais, para que pudéssemos ter tranquilidade para votar.  

É importante votarmos a LDO, para que possamos abrir o prazo de emendas e, então, fazermos o 
debate com tranquilidade, sem comprometer as demais questões, tanto da base do Governo quanto da 
Oposição.  
 É o apelo que nós gostaríamos de fazer. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A Mesa se associa a esse apelo. Nós estamos com 
duas semanas de atraso em relação ao nosso calendário normal de apreciação do parecer preliminar, de autoria 
do Relator Márcio Roberto.. Desculpem: do Deputado Márcio Reinaldo — O Deputado Márcio Roberto é o xodó 
da Paraíba, não é, Deputado Efraim?  
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Escapou por essa, viu, Presidente? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - E o Deputado Wellington Roberto também. (Risos.)  
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Escapou por essa. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente,... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Nesse curso, eu faço minhas as palavras do Líder 
Gilmar Machado, tendo em vista a possibilidade de apreciarmos o relatório do Deputado Márcio e, depois, numa 
convocação de Lideranças em caráter extraordinário, nós, então, faríamos uma nova reunião para definirmos 
tanto a questão das Relatorias Setoriais, que ainda estão travadas e necessitando de definição rápida e urgente, 
quanto dos requerimentos em pauta. 
 Ouço o Deputado Rogério Marinho, Líder e representante do PSDB. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, sobre 
o apelo que o Deputado Gilmar nos faz, nós já havíamos conversado previamente. Nós não estamos aqui para 
impedir que a Casa ande, que os trabalhos avancem, inclusive o Relator, o Deputado Márcio Reinaldo, está 
fazendo um bom trabalho no sentido de valorizar o Parlamento, o que não acontece, por exemplo, com o 
Executivo, que, de maneira reiterada, tem demostrado desapreço por esta Casa.  

Inclusive ontem, é importante frisar, o próprio Ministro Gilberto Carvalho deu uma declaração na 
primeira página do O Estadão, dizendo que não precisa do Parlamento para fazer o trabalho do Executivo. Ou 
seja, parece que o Ministro não leu sequer a Constituição da República do Brasil. É importante que um Ministro 
do quilate e da importância de Gilberto Carvalho leia a Constituição brasileira e entenda que o Legislativo é 
importante, pois é um Poder moderador e da mesma envergadura do Poder Executivo.  

Então, nós concordamos com o encaminhamento do Líder Gilmar Machado e vamos para discussão e 
votação do relatório preliminar. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a concordância de V.Exa., ouviremos outros 
Líderes. 

Deputado Ademir Camilo, do PDT. 
 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, caros colegas, regimentalmente, já começou o 
processo de votação, e o PDT entende que nós temos de terminar esse processo.  
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O PDT, na representação da Câmara, já tem um entendimento firmado: vai votar contra esse 
requerimento, mas quer continuar o processo e terminar de votar a LDO. Então, dessa forma, regimentalmente, 
já começou o processo. E não dá para interromper um processo de votação para começar a discussão do 
relatório preliminar. Então, o nosso entendimento é o de que nós possamos votar o requerimento e, desde já, 
encaminhamos contra a convocação do Sr. Ministro Antonio Palocci. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A palavra é do PDT. (Pausa.)  
 A palavra é do PT, Deputado André Vargas. 
 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Apenas, Sr. Presidente, não querendo polemizar e também 
concordando com o encaminhamento do Deputado Gilmar Machado, ressalto, quanto ao que disse o meu 
conterrâneo e Ministro Gilberto Carvalho, que li toda a matéria e que quem se dá ao trabalho de ler toda a 
matéria percebe que o que disse textualmente o Ministro foi que o Governo continua funcionando, porque 
queriam perguntar, e perguntaram para S.Exa. se a situação eventual de alguma crise, que não existe no 
Congresso Nacional, não paralisaria o Governo. E respondeu o Ministro: “Não. O Governo continua trabalhando 
e continua nessas suas esferas políticas, de articulação política, apostando no bom diálogo com a base e 
também da base com a Oposição”.  
 Então, em nenhum momento, um democrata, como é o Ministro Gilberto Carvalho, fundador do nosso 
partido, teria dito ou feito alguma afronta ao Congresso Nacional. O que disse S.Exa. é que o Governo continua 
trabalhando, assim como também, de resto, o Congresso Nacional continua trabalhando, apesar de as aves de 
mau agouro apostarem numa crise na base, o que não existe, como sabe V.Exa. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado André, V.Exa., na condição de representante 
do PT, portanto, concorda com a solicitação do Deputado Gilmar.  
 Pelo PMDB, Deputado Pedro Chaves. 

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, o PMDB se associa à proposta feita pelo 
Deputado Gilmar Machado, para votarmos, primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o relatório do Deputado 
Márcio Reinaldo.  
Associamo-nos, portanto, ao Deputado Gilmar Machado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O PMDB concorda. 
 Senador Walter Pinheiro, pelo PT do Senado. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu quero aqui, em nome do nosso Bloco no 
Senado, dizer que o encaminhamento dessa questão foi tratado na reunião passada da Comissão. Portanto, não 
é uma postura assumida a partir de uma lógica de crise ou não crise, ou a tentativa de evitar a apreciação do 
requerimento, até porque, naquela reunião, por acordo que fizemos naquele momento, decidimos que, na 
próxima reunião, portanto, na reunião de hoje, é que nós passaríamos a apreciar o relatório do Deputado Márcio 
Reinaldo, até para permitir que o nosso calendário aqui não se contamine com absolutamente nada. E depois 
faríamos a apreciação desse requerimento e de outros na sessão. 

Então, apoio e endosso esse encaminhamento que V.Exa. abraçou, inclusive como encaminhamento 
da Mesa. Pelo que me consta, iniciamos o processo de discussão do requerimento na sessão passada. Naquele 
momento, com a Ordem do Dia se apresentando, encerramos a sessão, mas, antes de encerrarmos, fizemos 
acordo de procedimentos, do que adotaríamos na sessão seguinte de apreciação da Comissão de Orçamento.  

Queria confirmar isso com V.Exa. Acho até que, se o Deputado Gilmar Machado e os outros Líderes 
concordarem, podemos votar o relatório preliminar. Na sequência, poderíamos, em fazendo a reunião de 
Líderes, já marcar a apreciação do requerimento que foi apresentado na sessão passada pelo Deputado Efraim 
Filho.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Continuo ouvindo as representações partidárias.  
Roberto Britto, do PP. 
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Sr. Presidente, concordamos com a iniciativa do Deputado 

Gilmar Machado. Ao mesmo tempo, quero parabenizar o Deputado Márcio Reinaldo Moreira pelo brilhante 
relatório, mesmo que preliminar ainda. Como disse o Deputado que me antecedeu, S.Exa. procurou valorizar 
este Parlamento. Então, está de parabéns o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, pelo brilhante relatório 
preliminar. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Vaz de Lima. Posição pessoal, o PSDB já se 
posicionou. 

O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Não, falo pela Liderança da Minoria. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ah, pela Liderança da Minoria! Desculpe-me, Deputado 
Vaz.  

O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Tudo bem, Excelência. Recusando o adjetivo de mau agouro do 
Deputado André Vargas — ave de bom agouro, não de mau agouro —, concordamos com a posição levantada 
pelo Deputado Gilmar Machado, desde que em seguida tenhamos uma conversa reservada, como proposto, 
Excelência.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Essa é a proposta.  
Alguma outra Liderança?  
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - O PSC concorda também, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O PSC concorda. 
O Senador Walter Pinheiro, o Deputado Gilmar Machado, o Deputado Ademir Camilo, todos 

concordam. Menos o PDT, que mantém a posição.  
O SR. DEPUTADO GIROTO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado Giroto está com a palavra, pela ordem. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, apresentei extrapauta o Requerimento nº 15, que faz a 

convocação do Secretário de Obras do Distrito Federal e de empresas para explicarem melhor o contrato de 
empreitada do Estádio Mané Garrincha. Gostaria que V.Exa. o retirasse de pauta, motivado pelo Requerimento 
nº 14, do Deputado Wellington Roberto. Depois de votarmos o Requerimento nº 14, eu vejo se existe 
necessidade de reapresentação ou não. Por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deferido a V.Exa.. 
Sras. e Srs. Parlamentares, estamos para definir, e recuperei os últimos apanhados taquigráficos. 

Atende razão ao Deputado Ademir Camilo. Deputado Ademir e Deputado Gilmar, temos de tentar resolver esse 
impasse. Atende razão a V.Exa. quando, regimentalmente, a discussão da matéria anterior já estava em curso. 
Quando enceramos a sessão por falta de apoio regimental, tendo em vista a abertura da Ordem do Dia em uma 
das Casas, aqui, sem documentação específica, sem apanhado taquigráfico, foi discutido e acordado o que 
definiu o Senador Walter Pinheiro. Aqui, junto à minha mesa, mas sem nenhuma conotação oficial, já que não há 
nenhum apanhado taquigráfico para registar o fato que acompanhei numa discussão entre o Deputado Gilmar 
Machado e o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. Mas regimentalmente V.Exa. tem razão pelo curso da 
votação na discussão.  

Apelo a V.Exa. e pergunto se, num gesto de profunda flexibilidade e solidariedade, tendo em vista a 
Mesa e todos os nossos Líderes, de forma penhorada, terem defendido a necessidade de votarmos o relatório 
do Deputado Márcio Reinaldo, V.Exa. flexibiliza. E imediatamente após a votação do relatório do Deputado 
Márcio Reinaldo, haveremos de nos dirigir à Mesa das Lideranças para definir Relatores Setoriais e pauta dos 
requerimentos que estão sobrestados. Gostaria de apelar a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Vou mudar aqui a minha posição, em deferência a V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa., Deputado Ademir Camilo, e reitero 

que a lógica do raciocínio de V.Exa. está fundamentada no nosso Regimento. Agradeço V.Exa. 
Deputado Nilton Capixaba, V.Exa. está com a palavra. 
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, o PTB vai votar também o relatório preliminar. 

E gostaria que depois acabássemos de resolver essa situação que ficou pendente.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ficam convidados todos os Líderes. Imediatamente 

após a deliberação da apreciação do relatório preliminar do Deputado Márcio Reinaldo, suspenderemos a 
reunião e iremos a uma reunião de Lideranças. 

Com a palavra o Deputado Giroto. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, o PR também acompanha a decisão tomada pelos 

nobres Deputados Nilton Capixaba e Ademir Camilo, respeitando a solicitação de V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa., Deputado Giroto, do PR. 
Bom, resolvido, vamos à Ordem do Dia.  
Apreciação do relatório preliminar com emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 2, de 2011, que 

“dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras 
providências”.  

O Relator é o ilustre Deputado Márcio Reinaldo Moreira.  
Foram apresentadas 48 emendas. 
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Voto, já registrado em algumas palavras: pela aprovação do relatório preliminar com emendas, nos 
termos apresentados pelo Relator, com aprovação parcial das Emendas nºs 5, 8, 11, 13, 16, 19, 26 e 44 e 
rejeição das demais.  

O Relator está com a palavra para apresentar o seu relatório preliminar. 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, Sr. Presidente.  
Agradeço o entendimento das nossas Lideranças, que nos proporciona esta oportunidade de votar este 

relatório preliminar, que é fundamental para que possamos iniciar o trabalho das emendas, sem o que vamos 
ficar esperando mais tempo e talvez contribuindo para prejudicar um pequeno recesso que teremos em julho. 

Então, proporia fazer uma leitura do relatório. 
(Não identificado) - Sr. Presidente, está muito difícil de ouvir o Relator, em função do barulho. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Sr. Relator, compreenda.  
Vamos dar mais potência ao microfone do Relator, Márcio Reinaldo Moreira, e dar menos potência ou 

mais silêncio às nossas vozes.  
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, Sr. Presidente.  
Proporia iniciarmos a apresentação lendo o resumo do relatório preliminar com as partes fundamentais 

das modificações ou daquilo que será parte substantiva dele. 
Relatório preliminar sobre o Projeto de Lei nº 2, de 2011, do Congresso Nacional, que “dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências”.  
Estamos apresentando nosso relatório preliminar após apreciação das emendas apresentadas.  
Como disse V.Exa., foram 48 emendas, das quais oito contam com nosso voto pela aprovação parcial.  
A parte geral, que trata de avaliação dos cenários e dos parâmetros macroeconômicos, não sofreu 

qualquer alteração.  
Na parte especial, destacamos os seguintes grupos de demandas dos nobres Parlamentares com 

nosso parecer e voto. 
 1) Emendas para criar o Anexo de Metas e Prioridades (Emendas 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 27, 
28, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 e 48): 
  Parecer e voto. O Poder Executivo está revendo o modelo de planejamento do PPA 2012/2015. Não é, 
portanto, recomendável elaborar um anexo de metas e prioridades sem conhecer o novo modelo, para evitar 
incompatibilidade no processo de planejamento do orçamento. Por esse motivo, nosso voto é pela rejeição. 
  Além do mais, Sr. Presidente, quero destacar o art. 166, § 4º, da Constituição Federal, que diz o 
seguinte: “As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual”. 
 Se ainda não temos no Plano Plurianual, estamos, então, dentro do teor de que no primeiro ano do 
exercício de um Presidente da República o anexo de metas e prioridades irá diretamente para o PPA. 
 Então, até para não termos dificuldades maiores e incongruências de comportamentos e de caminhos 
com a Relatora do PPA, a nossa Senadora Gleisi, acho que a melhor posição para a racionalidade total dos 
trabalhos é que deixemos para tratar esse assunto dentro do PPA. 
 Caso alguma matéria seja especial, algum tema deva ser tratado para que o Governo tenha maior 
atenção sobre ele, digo a V.Exas. que estou aberto para até dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias colocar 
um, dois ou dez artigos especificando e discriminando a linha que for colocada pelos Srs. Parlamentares e que 
estiver dentro de uma aceitação real da Casa. 
  2) Emenda que requer a discriminação das ações do PAC e da eliminação da pobreza:  

Parecer e voto. A discriminação das obras do PAC na LDO envolveria a elaboração do anexo de metas 
e prioridades. O Poder Executivo está revendo o modelo de planejamento no PPA 2012/2015. Não é, portanto, 
recomendável elaborar um anexo de metas e prioridades sem conhecer o novo modelo, para evitar 
incompatibilidades no processo de planejamento e orçamento. Além disso, o Relator não dispõe das 
informações necessárias para a discriminação requerida. Por esse motivo, nosso voto é pela rejeição. 
 3) Emendas para recriar a Seção II do Anexo V — Ressalva do Contingenciamento (Emendas 5, 8, 11, 
13, 16, 19 e 44): 
  Parecer e voto. O parecer vai determinar a possibilidade de se apresentarem emendas para recriar a 
Seção II do Anexo V, que trata das despesas que devem ser ressalvadas do contingenciamento. Achamos que 
se trata de uma demanda justa, amparada no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. As emendas específicas 
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serão analisadas quando da elaboração do substitutivo do texto de lei. Por essa razão, votamos pela sua 
aprovação parcial, nos termos do texto proposto (item 1.1.1, alínea “h”). 
 4) Emenda para disciplinar a simplificação dos procedimentos relativos às transferencias voluntárias — 
convênios/contratos de repasse/Caixa (Emenda 26): 

Parecer e voto. A relevância do assunto torna necessário que se determine desde já que o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 deverá conter disposições acerca da simplificação de procedimentos 
relativos a transferencias voluntárias.  Por isso, somos pela aprovação parcial, nos termos do texto proposto, 
item 2.3.2.  

Quanto a esse tema, participei ontem, na Assembleia Legislativa de Minas, de um debate envolvendo a 
Caixa Econômica. Também já estivemos no gabinete da Senadora Gleisi discutindo com a Caixa Econômica. 
Creio que há um interesse total, inclusive do Governo, em criar uma portaria interministerial simplificando os 
procedimentos da Caixa, dos convênios com os Ministérios. Tomara que isso aconteça. E aí eu peço a 
participação do Senador Walter Pinheiro, que está muito interessado no assunto. Eu diria o seguinte: seria muito 
importante que o nosso Governo determinasse, através da portaria, os procedimentos. E nós aqui estaríamos 
dispostos a ver aquilo que não se pode fazer por portaria e fazermos através da LDO. Ou, se houver vacilos e 
falta de decisão, ver com a Casa a melhor maneira de proceder. Porque eu tenho certeza de que muitas 
emendas virão nesse sentido. 
 E vejam que em Minas Gerais, ontem, os Deputados Estaduais e Federais nos pressionaram para que 
agíssemos junto à Caixa, aos Ministérios, por causa da situação criada. 
 5) Emendas que propõem alteração do emendamento às renúncias de receita (Emendas 17, 21 e 30) e 
emendas relativas ao texto do PLDO 2012 (Emendas 4, 9, 10, 22, 23, 25, 31, 33 e 36): 
 Parecer e voto. As proposições em apreço devem ser objeto de emenda diretamente no texto do PLDO, 
razão pela qual votamos pela sua rejeição.  
 Quanto a essa matéria, tenho muita estima pela ideia e gostaria de discuti-la bem no texto do projeto de 
lei. 
 2. Parte Especial  

2.1 Dos Critérios de Apresentação de Emendas  
2.1.1 Somente serão acolhidas emendas à seguintes partes do PLDO 2012: 
a) Texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias;  
b) Relação dos Quadros Orçamentários Consolidados;  

 c)  Relação das Informações Complementares do Projeto de Lei Orçamentária de 2010;  
d)  Anexo de Metas Anuais; 
e) Renúncia de Receitas; 
f) Renúncias Previdenciárias; 
g) Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;  
h) Anexo IV — Despesas que não serão Objeto de Limitação de Empenho (pág. 630, 632), que poderá 

ser desdobrado em duas seções, caso sejam acolhidas as emendas que incluam despesas discricionárias 
ressalvadas do contingenciamento — ou seja, estamos dispostos a analisar caso a caso o problema das 
despesas discricionárias ressalvadas do contingenciamento; 

i)  Anexo V — Riscos Fiscais.  
2.1.2 São de texto as emendas a que se refere o item 2.1.1 e não há limite à quantidade de emendas 

por autor.  
2.2 Dos Critérios de Admissibilidade de Emendas  
2.2.1 Somente será admitida a emenda ao PLDO 2012 que atenda às disposições constitucionais, 

legais e regimentais. 
 2.2.2 As emendas de Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
deveram ser  

a)acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua apresentação; e  
b)restritas às competências regimentais da Comissão. 

 2.2.3 As emendas de bancada estadual devem ser acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu 
por sua apresentação, nos termos do disposto no art. 47, inciso I, da Resolução nº 1. 
 Dos Critérios de Atendimento de Emendas  
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2.2.4 Para o atendimento das emendas, o Relator levará em consideração o mérito e a oportunidade 
das iniciativas.  

2.2.5 O substitutivo do PLDO 2012 conterá dispositivos voltados à simplificação dos procedimentos 
referentes às transferências voluntárias para pequenos Municípios. É aquilo que dissemos sobre a Caixa 
Econômica, sobre o Ministro de Relações Institucionais, que está trabalhando efetivamente nesse caminho.  
 Voto 
 Foram apresentadas ao relatório preliminar 48 emendas. Desse total, estamos votando pela aprovação 
parcial de 8 emendas e pela rejeição das demais. 
 Em face do exposto, somos pela aprovação do relatório preliminar sobre o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentária para 2012, na forma ora apresentada, já considerando a alteração do texto em decorrência do 
nosso voto pelo acolhimento parcial das emendas. 
 Sala de Comissões, 31 de maio de 2011. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O relatório preliminar está em discussão. 
 Com a palavra o Deputado Rogério Marinho.  
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, para me inscrever. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A inscrição está aberta.  Senadora Gleisi Hoffmann, 
Senador Walter Pinheiro, Deputado João Dado. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas e Deputados, 
Senadoras e Senadores, ilustre Relator, primeiramente, quero louvar o relatório preliminar feito pelo Deputado 
Márcio Reinaldo Moreira, que, do alto da sua experiência, mostra que é possível fazer, como esta Casa vem 
fazendo sempre, um relatório que, ao mesmo tempo que espelha a média do pensamento de todos nós, tem 
uma exatidão técnica e um conhecimento louvável.  
 A rejeição das emendas que tratam da inclusão do Anexo IV é extremamente pertinente, uma vez que, 
como V.Exa. disse, não há ainda aprovação do PPA, o Governo só o fará, parece-me, no segundo semestre. 
Certamente, quando vier para cá a LOA, estarão contempladas essas metas e essas prioridades que o Governo 
quer dar para o relatório subsequente. 
 Quero fazer aqui uma breve intervenção, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, para dizer que temos 
conversado um pouco e sabemos da intenção de V.Exa. de permitir, inclusive, que se corrijam, no relatório de 
V.Exa., algumas situações que não vieram a contento do Executivo, como, por exemplo, a questão da retirada 
do Anexo I. Eu me lembro de que, no ano passado, aqui estávamos — é importante que os Parlamentares 
escutem um pouco este depoimento — e os Secretários-Executivos dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da 
Cultura foram às Comissões Temáticas conversar com os Srs. Deputados e os Srs. Senadores e propuseram, 
como era meta prioritária do Governo Federal, que se colocassem emendas nos fundos setoriais, notadamente 
no Fundo Setorial do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e no Fundo Setorial da Cultura. A própria LDO 
vigente impedia o contingenciamento. Tivemos uma surpresa. Acreditamos naquele Governo — quer dizer, o 
problema é conosco, porque acreditamos no Governo — e colocamos emendas no Fundo Nacional de Ciência e 
Tecnologia, porque era prioridade do Governo, e no Fundo Nacional da Cultura, porque era prioridade do 
Governo. Aí, no início desta legislatura, o Governo corta 50 bilhões e simplesmente corta emendas individuais, 
veta emendas individuais. Veta. Foi uma violência contra este Congresso. Vetou, não contingenciou, sob a 
alegação de que, como não podiam ser contingenciadas, seriam vetadas.  
 Quer dizer, Sr. Presidente, Sr. Relator, nós fomos, literalmente, enganados pelo Governo. Enganados. 
E o que é pior: a Nação foi enganada também, porque o Governo foi quem mandou o Anexo I, que previa a 
excepcionalidade do contingenciamento.  
 Quero louvar o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, que prevê a possibilidade de voltarmos a essa 
situação para estabelecermos, de verdade, quais são as prioridades e não sermos surpreendidos, nos anos 
subsequentes, com a mudança extemporânea do Governo, em função, conforme anunciou o Governo 
publicamente, do ajuste fiscal. E nunca é demais dizer que o Governo, após o corte, demonstra que já alcançou, 
parece-me que em maio, 49% dessa meta de superavit do setor público. É muito meritório isso. Espero que o 
recurso que esteja sendo poupado pelo Governo possa ser aplicado no desenvolvimento do nosso País, nas 
coisas importantes e não apenas na criação de cargos e estatais. 
 Digo também a V.Exa. que quero louvar a vontade que V.Exa. demonstra de prestigiar o nosso 
Parlamento, porque aqui hoje somos oposição por uma circunstância. Dentro do regime democrático, há 
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alternância do poder. Então, se somos hoje oposição, amanhã, fatalmente, seremos situação, desde que 
preservado o regime democrático que todos nós defendemos. 
 Neste momento, quanto à questão de o orçamento deixar de ser autorizativo, deixar de ser uma peça 
trabalhada pelo Executivo a seu bel-prazer, V.Exa. caminha no sentido de tornar pelo menos as emendas 
parlamentares, ou uma proporção delas, impositivas, para que o Parlamento deixe de ser o balcão de negócios 
de que, infelizmente, a opinião pública e a imprensa nos alcunham.  

Toda hora em que há aqui uma votação importante, há uma liberação maior de emendas 
parlamentares. Isso certamente avilta esta Casa, enfraquece o Legislativo, e V.Exa., em tão boa hora, toma uma 
medida na direção da imposição. Espero que toda esta Casa apoie a posição de V.Exa., vote favorável, e, se 
eventualmente houver um veto, todos possamos estar juntos para derrubá-lo, não contra o Governo, mas a favor 
do Parlamento, a favor do Legislativo e a favor da democracia brasileira. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. a disciplina no tempo. 
 Deputado João Dado, V.Exa. tem 5 minutos. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, apresentei destaque de 
um tema que vem sendo recorrente nesta Casa. Queria pedir a atenção dos meus pares. 
 Temos tido muita dificuldade em apresentar projetos de renúncia de receitas por conta, muitas vezes, 
da impossibilidade de os aprovarmos na Comissão de Finanças e Tributação, que é o órgão da Casa que 
restringe a tramitação por conta de inadequação orçamentária e financeira. 
 Em anos anteriores, conseguimos diretamente na Lei Orçamentária a inserção de norma que permite 
que projetos de lei possam ser mencionados no anexo próprio e, enquanto tramitam, enquanto são apreciados 
pelo Congresso Nacional, já tenham a satisfação orçamentária prevista na lei orçamentária. 
 No caso do Destaque nº 4, Sr. Presidente, Sr. Relator, que sei que é um Parlamentar de grande visão e 
visão de defesa do Parlamento, acreditamos que, se a LDO também contemplar esta possibilidade de que 
renúncias de receitas possam ser feitas através de proposições em andamento nesta Casa, estaríamos 
atendendo ao interesse público. Em que medida? Nós ganharíamos tempo, na medida em que, se um 
determinado projeto já está tramitando, já tem uma apreciação de mérito por qualquer uma das Casas, ele já tem 
o condão de ter a sua adequação orçamentária, independentemente de se estabelecer a sua votação final de 
mérito ou pelo Plenário das Casas ou pelas Comissões de caráter terminativo. 
 Neste sentido, Sr. Presidente, Sr. Relator, peço ao amigo e Deputado Márcio que acolha o Destaque nº 
4, que insere no item 2.1.4, que trata da renúncia de receita, a expressão “ou proposição”, exatamente 
permitindo que projetos, proposições legislativas também possam ser contempladas na própria LDO. Com isso, 
na prática, concretiza-se na Lei Orçamentária a necessidade de que também sejam apreciadas as proposições, 
como se fossem uma legislação já consolidada.  
 Esse é o nosso pleito, Sr. Presidente, Sr. Relator, para que seja observada essa inserção no item 2.1.4. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Fica anotado, Deputado João Dado. O Relator recolheu 
o destaque de V.Exa. para análise. Ao final das discussões, a última palavra será de S.Exa., dissecando cada 
uma das intervenções. 
 Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann. 
 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Obrigada, Presidente. 
 Queria também parabenizar o Relator pelo esforço e pelo trabalho feito neste relatório preliminar. 
Tivemos a oportunidade de conversar por diversas vezes. O Deputado Márcio sempre considerou muito o 
processo como um todo. Então, essa decisão, por exemplo, da rejeição do Anexo de Metas e Prioridades não é 
no sentido de retirar do Congresso a possibilidade e o direito de discutir temas prioritários, mas realmente no de 
esperar um processo que este ano se reinicia, o de planejamento para os próximos 4 anos do Governo que está 
aí.  

E com certeza essas metas vão ser consubstanciadas no PPA do Governo que foi eleito, e portanto os 
programas prioritários. E com certeza nós vamos ter mudanças profundas. Nós não temos ainda o projeto do 
Plano Plurianual, houve apenas algumas conversas com a SPI, mas ele muda radicalmente; deixará de ser um 
orçamento plurianual para ser um instrumento de planejamento efetivo, inclusive com mecanismos para 
mensurar resultado e desempenho, absorvendo na sua totalidade o Programa de Aceleração do Crescimento, o 
PAC, em que nós poderemos visualizar todos os grandes investimentos e prioridades do Governo.  
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A outra situação que eu acho muito importante, também considerada no seu relatório, Deputado, é a 
questão da simplificação do processo das transferências voluntárias e também dos procedimentos de 
fiscalização e controle. Acredito que a Caixa Econômica esteja trabalhando em processo para atender inclusive 
solicitações de Prefeitos, mas eu penso que esta Casa também pode ajudar. Além de esperarmos uma portaria 
do Poder Executivo, que vai regulamentar as questões internas, nós temos agora tramitando aqui na Casa, 
nesta Comissão Mista de Orçamento, um projeto de decreto legislativo cujo Relator é o Deputado Hugo Leal, 
que vai estabelecer a normativa de fiscalização e controle por parte... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu solicitaria na audiência a todos os companheiros que 
também estão prestigiando-nos silêncio. Nós estamos votando uma matéria extraordinariamente importante para 
a condução de todo o ano orçamentário desta Comissão. 

Tem a palavra a Senadora. 
A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Obrigada, Presidente. 

 Penso que seria muito oportuno que esta Casa também dê a sua colaboração, porque isso orientaria os 
procedimentos do Tribunal de Contas da União, que faz com o Congresso Nacional, auxiliando-o, a fiscalização 
e o controle das contas e dos investimentos públicos. No requerimento que aprovamos aqui de um grupo de 
trabalho sobre os procedimentos orçamentários, o processo orçamentário da Casa, um dos itens é a 
contribuição desse grupo para o decreto legislativo que está em trâmite aqui. Então, nós queremos depois 
apresentar ao Deputado Hugo Leal, em consonância com V.Exa., com o trabalho que V.Exa. está fazendo, 
também algumas contribuições, para que nós possamos melhorar esse processo, agilizar e facilitar a execução 
das obras, sem abrir mão da fiscalização e do controle. 
 E por fim, só me preocupa um pouco, Deputado, a questão da ressalva de contingenciamento. V.Exa. 
deixa aí a abertura para emendas, no corpo do projeto de lei; é claro que esta Casa tem o direito e a prerrogativa 
de fazê-lo, mas eu fico preocupada, porque nós já temos um Orçamento extremamente vinculado, no que tange 
às verbas da saúde e da educação, o que eu defendo, e é importante; quanto mais nós vincularmos o 
Orçamento, tanto menos ele deixa de ser um instrumento de política fiscal, e um Orçamento impositivo não é um 
Orçamento que contribui para a gestão da macroeconomia. Política fiscal é essencialmente gestão orçamentária. 
Portanto, quando o Governo decidiu cortar, contingenciar, segurar R$ 50 bilhões de despesas, fez isso com 
vistas a segurar o processo inflacionário, e hoje nós temos o resultado disso, de forma muito clara. E no que isso 
tem contribuído? Pela quarta semana consecutiva, o Relatório Focus, um relatório de mercado, mostra que a 
inflação está caindo. Pela quarta semana consecutiva!  

E temos feito superávit. Aliás, a metade do superávit previsto para o ano já alcançamos em 4 meses, 
em 5 meses de gestão. Isso baixa a relação dívida/PIB de forma considerável; hoje ela está em 39,2%. Nós 
nunca devemos esquecer que já tivemos neste País uma relação dívida/PIB de 60%. Portanto, o esforço que 
fazemos em política fiscal é tão grande quanto o que fazemos em política monetária, em política cambial. Então, 
fazer ressalva de contingência é ao mesmo tempo tratar essa matéria de forma muito... no limite. Nós 
precisamos ter muita responsabilidade nesta Casa, porque, eu repito, o Orçamento é um instrumento de política 
fiscal, e portanto de sustentação da política e da gestão da macroeconomia deste País.  
 No mais, gostaria de parabenizar V.Exa., e sei que muitas das questões levantadas por V.Exa. vão 
embasar-nos muitíssimo para apresentarmos o relatório do PPA nesta Casa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Agradeço-lhe, Senadora. 
 Senador Walter Pinheiro, tem a palavra V.Exa. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu quero ser breve. Eu acho que o intuito é 
contribuir para que nós apreciemos esse relatório. Eu não tenho dúvida de que a contribuição do Deputado 
Márcio Reinaldo é sustentada no pilar da experiência. Acho que isso é fundamental. É um Deputado que ao 
longo dos anos, na sua militância, tem-se dedicado a estudar essa matéria, não só a uma mera participação. 
Mas é também sustentada exatamente nesse pilar que é a necessidade de modificação do trato com a peça 
orçamentária e com os seus componentes, porque, lamentavelmente, durante muito tempo olhou-se a Lei 
Orçamentária aqui como uma peça estanque, como algo separado, e a LDO como um mero instrumento ou de 
cumprimento de calendário, ou de tabela.  

Nós temos de entender que este é um tripé: a LDO, a LOA e o PPA. São peças fundamentais, tanto 
para organizarmos a esfera orçamentária como também — e é fundamental isto — para entregarmos aos 
Governos os caminhos de condução da macroeconomia, de um melhor enfrentamento das questões, no que diz 
respeito principalmente aos processos fiscais; portanto, trata-se de entregarmos um instrumento que tenha a 
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capacidade de fazer com que na gestão o Governo tenha a preocupação de cuidar desses parâmetros da 
macroeconomia. Isso é que vai influenciar inclusive a capacidade de investimento! Isso é que vai determinar 
uma melhora no aproveitamento desses recursos, para que nós possamos atender à ponta, atender aos 
Municípios, atender aos desejos. 
 Eu não sou parceiro daqueles que acham que emenda de Deputado é um negócio de esquartejamento, 
é algo que não se soma a esse plano geral. Pelo contrário, esse esforço nós é que temos de fazer, para levar 
isso que de certa forma parece atomizado ao encontro de uma política com um eixo central, encontrar o 
planejamento de um PAC, ir ao encontro de programas que tenham execução, que superem dificuldades locais 
enormes, na área de educação, na área da saúde. Esse debate nós começamos na LDO. E lamentavelmente, 
Sr. Presidente, às vezes esse debate aqui é extremamente esvaziado, Márcio, porque, quando o sujeito não 
consegue quantificar —, portanto, traduzir em valores —, acha que essa não é a grande contribuição ainda.  

Portanto, o parâmetro meta é fundamental. Basta lembrarmos uma coisa para a qual eu sempre chamo 
a atenção: mesmo a ditadura militar, nos períodos mais difíceis da nossa história, tratou do Decreto nº 200/67, 
que chamava o nosso Orçamento de orçamento-programa! Não era uma peça para quantificar; era para se 
trabalhar com programas nessa estrutura. Então, nós temos diante de nós agora essa possibilidade, e eu acho 
que o Deputado Márcio dá essa contribuição.  

E eu diria, Márcio, que V.Exa. completa essa contribuição com as duas preocupações que, na minha 
opinião, centralmente foram trabalhadas por V.Exa. no relatório. A primeira é esta relação: como é que nós 
vamos desburocratizar instâncias como a Caixa e estabelecer uma relação disso com o TCU, sem devolver para 
essas esferas o nosso papel e tampouco transferir para a Caixa um papel que é do TCU? Como é que vamos 
aumentar o rigor, mas ao mesmo tempo melhorar a forma e a capacidade de atendimento por parte da Caixa?  
 Imaginem — eu quero dar um exemplo disso, Sr. Presidente —, imaginem a Caixa Econômica ter de se 
preocupar lá com o Município de Cajazeiras, ir para lá e acompanhar toda a fase de licitação, para saber se o 
preço do parafuso, se o preço do prego está ou não está fora. Quer dizer, essa emenda, esse projeto, essa 
execução não vai sair nunca! Essa é uma tarefa da fiscalização do TCU. À Caixa não compete o processo de 
fiscalização. E de nossa parte (e aqui vamos para complemento que V.Exa. oferece, que é o segundo ponto), 
devemos permitir que o financeiro acompanhe o orçamentário. Esse é o ponto fundamental, em que eu acho que 
V.Exa. toca bem, nesse Orçamento. Quando nós banimos essa história do Anexo de Metas (e todos nós 
sabemos que o Anexo de Metas era uma verdadeira colcha de retalhos, sem amparo em lugar nenhum), na 
medida em que buscamos fazer o ajuste entre o que é orçamentário e o que é financeiro, nós inclusive 
facilitamos a vida da Caixa Econômica.  

Para encerrar, vou dar um exemplo bem claro: a Presidenta esteve aqui, em um encontro com os 
Prefeitos, anunciou o valor que nós teríamos para a Caixa, tal e tal, e pelo que me consta a Caixa está 
recebendo o limite financeiro do Governo agora. Naquele dia não havia o limite. E olhem que, mesmo com 
ordem da Presidente, o limite financeiro só está saindo agora! Aí nos descemos a ripa na Caixa Econômica. Ora, 
na prática, se nós não ajustarmos essas coisas a partir de agora, aí, sim, em vez de fazermos um Orçamento 
autorizativo, faremos um Orçamento fictício. Portanto, é muito melhor que façamos um Orçamento sem essa 
imposição, com essa capacidade de gestão e gerenciamento, do que um Orçamento impositivo que na prática 
nós não teremos capacidade de executar.  

Então, quero somar-me a V.Exa. na iniciativa. Acho que o decreto legislativo aqui é importante, mas 
acho que é fundamental que nós construamos com a Caixa e o TCU um conjunto de regras para que essas 
coisas também possam andar de maneira bem azeitada. Parabéns, Deputado Márcio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Nós temos mais dois inscritos, e eu peço inclusive o 
empenho de V.Exas., por causa da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o Deputado Pedro Chaves. 
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, justamente: são 15h43min, brevemente estará 

iniciando-se a Ordem do Dia, e temos de votar a matéria. Então, serei breve. Quero somente cumprimentar 
nosso colega Deputado Márcio Reinaldo, parabenizá-lo pelo trabalho sempre estudioso, criterioso, em seus 
relatórios. Em nome do PMDB, gostaria de cumprimentá-lo. E aproveito também para já encaminhar o voto pela 
aprovação do seu relatório.  

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Obrigado, Pedro. 
Tem a palavra o Deputado Efraim Filho, como último orador. 
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O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Sr. Presidente, também procurando ser sucinto, eu quero apenas 
deixar clara aqui a minha posição. Primeiro, quero parabenizar o Deputado Márcio. O Deputado tem feito um 
trabalho exemplar, escutou a todos, avançou ao ponto de um Orçamento até, como disse o Ministro do TCU 
Aroldo Cedraz, não impositivo, mas um Orçamento determinativo, em que haveria, sim, respeito àquelas 
contribuições que os Parlamentares entendem como sendo prioridade, e que são fruto da nossa função 
constitucional.  

Um segundo ponto: quero dizer que a ausência do Anexo de Metas e Prioridades, Sr. Presidente, neste 
momento, pode até ser compreensível, diante do PPA que está por vir até o dia 31 de agosto, mas nesse sentido 
é imprescindível saber — e até quero provocar a Senadora Gleisi Hoffmann, que é nossa Relatora, para saber 
— se no PPA há a possibilidade ou está previsto o Anexo de Metas, porque se não está vindo no relatório 
preliminar, na LDO, sob a justificativa de que no PPA isso poderá causar algum tipo de controvérsia, em virtude 
de novos procedimentos que serão adotados, então eu quero saber da Senadora se há alguma previsão de no 
PPA haver o Anexo de Metas e Prioridades, porque, Sr. Presidente, em não havendo (e é importante que haja a 
atenção do Plenário), em não havendo o Anexo de Metas e Prioridades no relatório preliminar da LDO nem no 
PPA, ficará muito comprometido o trabalho do legislador, que somos nós, no resultado final do Orçamento Geral 
da União, porque as iniciativas passarão a ser todas do Executivo. As iniciativas dos Parlamentares ficarão 
prejudicadas, e muitas vezes poder-se-á usar o manto da incompatibilidade, como já foi feito. E, por torná-las 
incompatíveis, porque nós não teremos parâmetros para saber o que são metas e prioridades, nós ficaremos 
prejudicados. 

E quanto ao argumento de que é colcha de retalhos, ora, essa colcha de retalhos está prevista na 
Constituição Federal! Isso tem a ver exatamente com a disposição do Parlamentar de contribuir, de acordo 
inclusive com as demandas que ele, ali, próximo, está ouvindo. Então, não vamos considerar o trabalho do 
Parlamentar, que deve ser respeitado nesta Comissão, como uma colcha de retalhos; muito pelo contrário, nós 
estamos fazendo exatamente o que esta Casa tem de fazer, porque ela é, na sua essência, a Casa do povo, e 
essas demandas que nós escutamos nas nossas bases são transmitidas para essa peça tão importante que é o 
Orçamento Geral da União.  
 Então, é quanto a esses dois pontos que gostaríamos de marcar posição, e pretendemos ainda saber 
dessa previsão no PPA, da possibilidade de o Anexo de Metas estar ali incluído. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Efraim a obediência ao tempo.  

A discussão e o prazo para a apresentação de destaques estão encerrados. 
 Foram apresentados quantos destaques? (Pausa.) 

Nós temos sete destaques.  
 O relatório preliminar está em votação na representação... 
 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Apenas para encaminhar, Sr. Presidente, o PT não poderia 
deixar de elogiar o Deputado Márcio Reinaldo, que fez um belíssimo trabalho, ouvindo-nos. Esteve conosco 
várias vezes. Parabéns. 
 O voto é “sim”. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Fazemos das suas as palavras da base. 
 O relatório está em votação na Câmara dos Deputados.  
 APROVADO. 
 O relatório está em votação na representação do Senado Federal. 
 Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.  
 APROVADO, ressalvados os destaques. 
 Vamos agora aos destaques. 
 Destaque nº 1, à Emenda nº 2, do Deputado Ademir Camilo. 
 Tem a palavra V.Exa., dentro da objetividade que lhe é peculiar. V.Exa. tem 3 minutos. 
 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Relator, nós fizemos essa 
emenda, solicitando de V.Exa. que inclua no item 2.2, na parte especial do relatório preliminar, o seguinte 
subitem: “O Relator discriminará as ações correspondentes ao PAC e à superação da extrema pobreza que 
integram as metas e prioridades da Administração Pública Federal”. 
 Já o art. 165 da Constituição, em seu § 2º, reza que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades. Portanto, dois programas importantes, que são o combate à pobreza extrema e o PAC, 
deveriam estar discriminados no seu relatório. 
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 Dessa forma, solicitamos a V.Exa. que acolha a nossa emenda. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Ademir.  
 Tem a palavra o Sr. Relator, para se pronunciar a esse respeito. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, Sr. Deputado Ademir Camilo, 
como já me manifestei junto a V.Exa. anteriormente, o nosso entendimento é o de que essa matéria realmente 
esteja no âmbito do PPA. Então, isso deverá estar dentro das definições da Senadora Gleisi. E eu aproveito aqui 
para dizer a ela também que não se preocupe com o Anexo IV — e o Deputado Rogério inclusive manifestou-se 
sobre ele, sobre essa abertura para o descontingenciamento —, porque eu tenho a nítida responsabilidade e o 
entendimento de que o Governo está enfatizando, está dando muita ênfase às obras do PAC e à erradicação da 
miséria.  

Então, eu acho que é por aí, tanto que, pegando esse gancho, e dentro do que nós pudemos entender, 
estamos propondo que ao PAC, além daquele valor que sairá do superávit primário — a dedução seria cerca de 
R$ 40 bilhões, R$ 42 bilhões —, nós acrescentássemos aquele 1% da Receita Líquida que veio na Reserva de 
Contingência, e que poderá ir para 2% ou mais, conforme o próprio Planejamento já pensa em admitir, para que 
nós possamos atender às emendas individuais e, dentro do limite que couber, R$ 6 milhões, R$ 8 milhões, 10 
milhões sejam canalizados para obras que tenham consistência com o PAC, que tenham afinidade com as 
metas do PAC. E a partir daí nós poderíamos ter inclusive o crescimento do PAC, poderíamos ter janelas futuras 
para pequenos Municípios abertos para o PAC, coisa para que essa vontade parlamentar não basta.  

Então, visando resguardar inclusive isso que o Senador Walter Pinheiro deixou bem claro, essa sintonia 
entre todos os instrumentos do sistema de orçamento, a LDO, o PPA, o Orçamento anual, o sistema de controle 
e a programação financeira — porque a gente fala pouco, mas é quem mais manda, e é quem mais atrapalha, e 
não discute —, eu creio que se nós conseguirmos isso estaremos dando um grande passo. Por isso é que deixo 
a cargo de V.Exa. exatamente o atendimento dessa demanda do Deputado Ademir Camilo, na discriminação do 
PPA e do programa de erradicação da miséria. Então, é por aí.  

E, dentro disso aí — ouviu, Ademir? —, eu peço a V.Exa. paciência, mas opino pela rejeição do seu 
destaque, exatamente para conferir à Senadora Gleisi a oportunidade de exaurir essa matéria ao máximo.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O voto do Relator é pela rejeição, transferindo à 
Relatora do PPA a presente matéria.  

O destaque está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
REJEITADO o destaque, contra o voto dos Deputados Ademir e João Dado. 
Em votação na representação do Senado.  
REJEITADO o destaque. 
Destaque nº 2... 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, diante da afirmação do Deputado Márcio 

Reinaldo, e entendendo suas explicações, quero retirar o Destaque nº 2, e já peço a compreensão dele, para 
que faça também, depois, o encaminhamento à Senadora.  

E se V.Exa. me permitir, já quero fazer aqui a defesa do Destaque nº 3. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra V.Exa. O nº 2 é de V.Exa. também.  
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Retirei. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Retirou? Então, vamos para o nº 3. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - A proposta, Deputado Márcio Reinaldo, é acrescentar nas 

regras para a previsão e a autorização dos pagamentos de Restos a Pagar referentes às obras concluídas ou 
em andamento aquelas inscritas no Cadastro Único dos Convênios. Eu acho que essa emenda não trará 
nenhum prejuízo para o relatório da Senadora, e desde já poderíamos assegurar nos Restos a Pagar, além das 
obras concluídas ou em andamento, aquelas também inscritas no Cadastro Único de Convênios. Eu acho que 
caberia bem essa emenda. V.Exa. poderia acolhê-la, porque nos daria segurança, principalmente atendendo 
àquilo que foi feito em Orçamentos passados.  

Dessa forma, solicitamos de V.Exa. compreensão e o acolhimento dessa emenda objeto desse 
Destaque nº 3.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Relator. 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Deputado, eu acredito que essa emenda tem o 

seu valor natural e lógico. Creio que o relatório preliminar não é o local apropriado. Peço a V.Exa. que refaça 
essa emenda no relatório da LDO, e eu tentarei acolhê-la, naturalmente. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ótimo. 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA- Voto pela rejeição. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Rejeição, mas com um indicativo importante ao 

Deputado Ademir Camilo. 
Em votação o Destaque nº 3, com parecer pela rejeição, na Câmara dos Deputados.  
REJEITADO. 
A matéria não vai ao Senado. 
Há mais algum, Ademir?  
O próximo destaque é de João Dado. É o Destaque nº 4, à Emenda nº 30, do Deputado João Dado. 
Com a palavra V.Exa. 
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu já fiz a defesa do destaque. Entendo 

que a LDO também deveria contemplar a possibilidade de a renúncia de receita ser feita também por 
proposições que futuramente podem tornar-se leis, e nesse sentido ganhamos tempo, ganhamos agilidade no 
Congresso Nacional, no sentido de satisfazer o interesse público.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado João Dado. 
Com a palavra o Relator. 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Senadoras e Senadores, eu vejo com muita simpatia essa emenda, e pela razão que eu avoquei anteriormente 
eu imagino (e estou sendo assessorado aqui) que nesse relatório preliminar não seja o ponto adequado. Então, 
eu já disse a V.Exa., Deputado João Dado, e digo agora para todos os colegas que essa emenda eu terei o 
máximo prazer de acatá-la definitivamente no relatório final. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - O parecer é pela rejeição no relatório preliminar, mas 
com o compromisso do Sr. Relator.  
 Em votação o destaque com parecer pela rejeição na Câmara dos Deputados. 
 REJEITADO. 
 A matéria não vai ao Senado.  
 Está aí, João Dado. Ganhou a emenda.  
 O Destaque nº 5, à Emenda nº 1 — cujo autor é o Deputado Ronaldo Nogueira, e o do destaque é o 
Deputado Alex Canziani —, fica prejudicado, pela ausência do grande Deputado e querido amigo Alex Canziani. 
 Temos mais dois destaques. 

O Destaque nº 6, do Deputado Alex Canziani, à Emenda nº 32, do Deputado Jovair Arantes, também 
fica prejudicado, na ausência do Deputado. 
 O Destaque nº 7, do Deputado Alex Canziani, à Emenda nº 33, do Deputado Jovair Arantes, também 
está prejudicado. 
 Não há mais destaques sobre a mesa.  

Está concluída a votação do relatório preliminar da LDO.  
Estamos abrindo um prazo, a partir de amanhã, para o recebimento das emendas. O prazo é de 10 

dias, impreterivelmente. 
 Com a palavra o Sr. Deputado Wellington Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, eu queria pedir ao Líder Rogério 
Marinho que abrisse mão de uma parte do acordo que foi firmado aqui na Comissão de Orçamento, para 
votarmos o nosso requerimento, de nº 14, que é sobre a constituição de um grupo de trabalho especificamente 
para fiscalizar e acompanhar a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal com vistas à execução dos investimentos necessários à 
realização da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.  

Eu já falei com o Líder Efraim Filho, já falei com o Líder Ademir Camilo, já falei com Nilton Capixaba, 
com o próprio Líder do Governo interinamente, meu querido amigo Gilmar Machado, e com Vaz de Lima 
também, que é Presidente da Subcomissão de Obras Inacabadas desta Comissão, e queria sensibilizar, tentar 
sensibilizar nesta tarde nosso querido Rogério Marinho, para que ele abrisse mão desse acordo e 
submetêssemos o nosso requerimento à apreciação desta Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Podemos votar? O Deputado Rogério Marinho 
concorda, neste momento, com a inversão de pauta? Primeiro votaríamos a inversão de pauta, depois 
votaríamos requerimento. 
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 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, o Deputado Wellington Roberto, um nobre 
Deputado, experiente, que tem uma ação meritória, hoje traz-nos uma ação extremamente importante, que é a 
proposta de um grupo de trabalho para acompanhar as obras da Copa do Mundo, que está tão em evidência. É 
verdade, não tenho dúvida de que é um requerimento extremamente importante, mas nós fizemos um acordo, e 
estamos com uma situação interna em que precisamos ter um tempo maior para avaliar esse projeto; o 
Deputado Vaz de Lima é o Presidente do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária, e a nós parece-nos que precisamos debruçar-nos sobre isso, porque há uma certa superposição 
de ações.  

Então, nós pediríamos, em respeito ao Deputado Wellington, em respeito a esta Comissão, que 
tivéssemos mais um tempo para analisar essa matéria, para firmarmos uma posição, e inclusive já dissemos a 
ele que concordamos no mérito. Então, queremos que o acordo hoje seja cumprido. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Olhem, eu concordo com as palavras do nosso querido 
Deputado Rogério Marinho, mas quero dizer a ele que o trabalho que vai ser executado por esse grupo servirá 
de subsídio para a Comissão de Vaz de Lima; então, eu acredito que se ele, na verdade, abrir mão desse 
acordo, nós teremos imediatamente trabalhos para serem realizados por esse grupo e consequentemente 
subsidiar a Comissão do Deputado do PSDB Vaz de Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Não há acordo? 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sr. Presidente, o PDT concorda em votar hoje. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Os partidos todos concordam, menos o PSDB.  
Não há acordo.  
Fica para a pauta da próxima reunião.  
Nós estamos, dentro do acordo preestabelecido, suspendendo os trabalhos desta Comissão 

temporariamente, convocando V.Exas. para amanhã, às 14 horas.  
Nós vamos ter aqui, às 15 horas, Jorge Hereda, da Caixa Econômica.  
Com a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia, Relator-Geral da LOA. 
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, isso significa que hoje não teremos a 

retomada desta reunião? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Não. Amanhã, às 14 horas. 
O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O.k., obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Nós temos uma reunião de Líderes agora, e com os 

Relatores, tanto V.Exa. como o Relator Márcio Reinaldo Moreira, a Relatora Gleisi Hoffmann e o Relator de 
receita. 

Estão suspensos os nossos trabalhos.  
(A reunião é suspensa.) 

 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Declaro reiniciada a 7ª reunião ordinária da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas de nºs 
5, 6 e 7, de 2011. Informo que os avulsos das respectivas matérias encontram-se na mesa de trabalho.  
 Pauta 5. Apreciação do relatório. Item 2. O Relator, Senador Acir Gurgacz, não está presente. O item 2 
da pauta fica prejudicado e adiado para a próxima reunião.  
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pela ordem, com a palavra o Deputado Wellington 
Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu queria submeter à apreciação desta Comissão a 
inversão de pauta do último item e também do item do nobre Deputado Danilo Forte...  
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Quais são os itens, Sr. Presidente? 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - ...relativo à vinda do Diretor-Geral do DNIT, o Sr. 
Pagot.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O item 6 também está prejudicado hoje, adiado para 
amanhã, por ausência do Relator.  
 Vamos ao item 7. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós temos quorum?  
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Temos quorum. O quorum é o de ontem. A reunião foi 
apenas suspensa.  
 O item 6 também... 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O item 6 é o meu. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O item 2 da Pauta 6 também fica prejudicado pela 
ausência do Relator. Trata-se de prestação de contas. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Somente para citar, vamos manter o mesmo acordo, mas está 
sobrestada a votação da matéria que estava na preferência da pauta. Só para manter, certo, Sr. Presidente? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mantido.  
 O item 3 da Pauta 6 fica prejudicado de igual forma. O Senador Acir Gurgacz está ausente. Estou 
seguindo para chegar ao seu item. 
 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - O meu é o primeiro item. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A mesma coisa aplica-se ao item 4, Pauta 6. O Senador 
João Vicente está ausente. 
 O item 5 da Pauta 6 é o que está com a apreciação suspensa.  
 Chegamos ao item 6 da Pauta 6. 
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Isso é um trem-bala.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O item 6 da Pauta 6 solicita que seja convidado o Sr. 
Luiz Antonio Pagot, Diretor-Geral do DNIT, para prestar informações sobre gargalos à celeridade na execução 
das obras do DNIT.  
 O Deputado Danilo Forte está com a palavra para sucintamente definir o seu requerimento.  
 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil inteiro tem vivido 
as dificuldades na execução das obras de grande porte de infraestrutura, em função da burocracia excessiva 
que o nosso País tem hoje.  
 Em nenhuma das reuniões que nós fizemos com o Diretor-Geral do DNIT, Dr. Luiz Antonio Pagot, e o 
Ministro Alfredo Nascimento ficou claro que era necessário que esta Casa tivesse as informações essenciais 
com relação às dificuldades que o DNIT vem enfrentando atualmente para a execução das obras, no que diz 
respeito à questão dos licenciamentos ambientais, que se transformaram em licenciamentos socioambientais; 
em relação ao problema orçamentário de muitas obras que já estão com o prazo alongado e cujos orçamentos 
ficaram defasados com relação ao prazo, o que causou distorção no equilíbrio econômico-financeiro delas. 
 Em função disso, o próprio Dr. Pagot se disponibilizou a conversar conosco sobre a matéria necessária 
para a renormatização, a fim de que esta Casa, através desta Comissão, pudesse ajudar, inclusive, o Governo, o 
Poder Executivo, a desenvolver essas ações proativas para que tanto os órgãos de controle quanto os órgãos 
congêneres, em relação à liberação dessas obras, pudessem dar celeridade a elas. 
 Diante do exposto, eu apresentei este requerimento e espero que esta Casa aprove a convocação de 
comum acordo com o Diretor-Geral do DNIT, Dr. Pagot, para que ele possa comparecer a esta Comissão e 
conosco discutir a possibilidade da nova legislação em relação a matérias tão importantes para o nosso 
conhecimento.  
 Muito obrigado.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O requerimento está em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discutir, está em votação. 
 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado. 
 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 O requerimento foi acordado com o DNIT e com o Dr. Pagot. 
 Bom, já acuso a presença do...  
 Pauta 7, alterada. Eu peço a retirada da pauta para a próxima reunião. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Começou a Ordem do Dia no Senado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não começou, não. 
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 Apreciação do Requerimento nº 14, de 2011, que solicita a constituição de grupo de trabalho para, em 
caráter preventivo, acompanhar e fiscalizar o planejamento, a execução e o cumprimento dos compromissos 
financeiros assumidos para as obras relativas à realização da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 
 O Deputado Wellington Roberto, autor do requerimento, está com a palavra. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, trata-se de um requerimento de minha 
autoria para constituir um grupo de trabalho, em caráter preventivo, para acompanhar a fiscalização, o 
planejamento e a execução do cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal, com vistas à execução dos investimentos necessários à realização da Copa do 
Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016. 
 Esse é o nosso pedido. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em discussão. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Rogério Marinho. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, não temos acordo para votar este 
requerimento. Nós falamos isso na sessão anterior. E, de qualquer maneira, não há quorum aqui no Senado, 
visivelmente. Acho que temos aqui dois Senadores. 
 Então, não temos acordo para votar este requerimento hoje. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Acabo de ser informado de que começou a Ordem do 
Dia do Senado. O Deputado Gilmar Machado tem razão. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, regimentalmente, não há quorum para ser votado no 
Senado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Bom, sem acordo para votação do requerimento, na 
forma do Regimento, encerro esta reunião.  
 Acuso já a presença do Sr. Jorge Hereda. 
 Convoco a próxima reunião para as 14h58min. 
 Está encerrada a reunião. 
 


