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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - São 14h40min. Há número regimental para a abertura 
dos trabalhos.  

Convido os Srs. Parlamentares a assumirem suas posições nas nossas bancadas. Peço à assessoria e 
às consultorias além dos profissionais de imprensa a devida atenção e respeito aos trabalhos desta Comissão.  

Estamos apreciando as matérias constantes da Pauta 14, de 2011. Informo que os avulsos das 
matérias encontram-se na mesa dos trabalhos. Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos 
Deputados e do Senado.  

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas por haverem sido 
distribuídas antecipadamente. 

Não havendo discussão, conforme estabelecido no art. 8º, coloco as atas em votação.  
Em votação na Representação da Câmara. (Pausa.) 
Aprovada.  
Em votação na Representação do Senado. (Pausa.) 
Aprovada.  
As atas estão aprovadas.  
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.  
 

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) OF. Nº 391/2011 – SGM, de 7 de julho, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra 
Nascimento, comunicando que o Senador Alfredo Nascimento (PR/AM), reassumiu o exercício do seu mandato 
de Senador da República, a partir de 7 de julho do corrente. 
2) OF. Nº 396/2011 – SGM, de 12 de julho, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra 
Nascimento, comunicando que o Senador Zezé Perrella (PDT/MG), 1º Suplente do Senador Itamar Franco, 
assumiu o exercício do mandato de Senador da República, a partir de 11 de julho do corrente, em virtude do 
falecimento do titular, ocorrido em 2 de julho de 2011. 
3) Of. Conjunto nº 03/2011/Coff/Conorf, de 12 de julho, informando que as Consultorias de Orçamento da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal identificaram erro de ordem técnica no Autógrafo da Lei 
Orçamentária para 2011 (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 – CN). 
 
- Expediente encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão DEFERIDO pelo Presidente: 
1) Ofício nº 00208/2011-GSCM, de 6 de julho, do Senador Cyro Miranda (PSDB/GO), justificando ausência no 
dia 5 de julho.  
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- Expediente encaminhando indicação para o cargo de Relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual para 
o período 2012/2015: 
1) Ofício n° 091/2011 – GLDBAG, de 7 de julho, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, Senador 
Humberto Costa, indicando o Senador Walter Pinheiro (PT/BA).  

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente da CMO:  
Avisos Seses de 6 de julho: 
 
1) Aviso n° 971/2011 (Acórdão nº 1.802/2011): Obra de construção da Penitenciária Estadual de Bento 
Gonçalves/RS. 
2) Aviso n° 973/2011 (Acórdão nº 1.787/2011): Obra de execução da Barragem Congonhas, no Estado de Minas 
Gerais. 
3) Aviso n° 974/2011 (Acórdão nº 1.800/2011): Obra de adequação de Trecho Rodoviário – Divisa MG/SP – 
Divisa MG/GO – na BR-050 - no Estado de Minas Gerais. 
4) Aviso n° 978/2011 (Acórdão nº 1.803/2011): Obras de melhoramentos no Aeroporto de Vitória/ES. 
5) Aviso n° 980/2011 (Acórdão nº 1.789/2011): Obras de implantação do Complexo de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica de Simplício – Queda Única, localizado no Rio Paraíba do Sul, na divisa dos estados do Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. 
6) Aviso n° 987/2011 (Acórdão nº 1.801/2011): 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. 
7) Aviso n° 1.016/2011 (Acórdão nº 1.784/2011): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife/PE. 
8) Aviso n° 1.021/2011 (Acórdão nº 1.808/2011): Obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de 
Porto Velho/RO. 
 
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao 
Presidente do Congresso Nacional que enviou à CMO:  
 
Aviso GP/TCU, de 28 de junho, anexado ao Aviso nº 12/2011-CN: 
1) Aviso n° 1.110/2011 (Acórdão nº 1.546/2011): Foram constatados indícios de irregularidade grave nas 
seguintes obras: BR-429/RO – Construção Presidente Médici – Costa Marques; BR-487/PR – Construção Porto 
Camargo – Campo Mourão; e BR-101/RN – Adequação Trecho Natal – Divisa RN/PB. As Obras a seguir 
indicadas, também apresentam novos indícios de irregularidade grave: Construção da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste – Ilhéus – Barreiras – No Estado da Bahia; Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste 
– Uruaçú/GO – Lucas do Rio Verde/MT. 

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

Ordem do Dia.  
Apreciação do relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, que trata do exame da 

admissibilidade das emendas, inclusive as de Relator apresentadas no projeto de lei orçamentária 2012. Autor: 
Comitê de Admissibilidade de Emenda. 

Com a palavra o Coordenador do CAE, Deputado Danilo Forte para apresentação do relatório. (Pausa.) 
Com a palavra meu secretário permanente, Senador Walter Pinheiro, a quem convido para fazer a 

leitura, já que S.Exa. é membro do CAE. V.Exa. não está disposto? Só este. São só duas linhas.  
Agradeço o silêncio dos senhores.  
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas 

apresentadas à LDO 2012.  
“Relatório preliminar. 
Exame de admissibilidade das emendas apresentadas ao PLN nº 02/2011, ao PLDO 2012 - Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Preliminarmente, registra-se que logo após o encerramento da 
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reunião extraordinária da CMO, realizada no dia 29 de junho, às 14h30min, os membros deste Comitê, por 
iniciativa do seu coordenador, do gabinete da Presidência, deliberaram por se reunir em 05 de julho às 11 horas.  

Iniciada a reunião, os trabalhos foram dirigidos pelo Coordenador, Deputado Danilo Forte. 
Compareceram os seguintes membros: Deputado Danilo Forte, Wellington Roberto, Ademir Camilo, Fábio 
Ramalho, Alex Canziani e Hugo Leal. Foi registrada a presença de Deputados não membros do Comitê: 
Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Relator da LDO de 2012; Deputado Giroto e Deputado João Magalhães. 
 O Coordenador abriu os trabalhos e informou que havia questões a serem resolvidas com relação ao 
texto proposto pelo Relator. Após pronunciamento dos Deputados Alex Canziani, Wellington Roberto, Hugo Leal, 
Ademir Camilo, João Magalhães e o Relator da LDO, Márcio Reinaldo Moreira, foi feito acordo no sentido de 
acatar as demandas que lhes foram apresentadas, ficando de ser apresentado destaque em relação ao art. 125 
do substitutivo. 

Feito este registro preliminar, passa-se ao relatório, exame de admissibilidade que é apresentado em 
atendimento ao disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, a ser votado pela CMO, antes da apreciação do 
mérito. O referido exame corresponde à análise preliminar anterior do mérito que verifica a compatibilidade da 
proposição com as normas constitucionais, legais e regimentais, nos termos do art. 146, da Resolução nº1, de 
2006, do Congresso Nacional. Esse dispositivo determina que a emenda à proposição, em tramitação na CMO, 
que contraria normal constitucional legal, será inadmitida, caso aprovada na CMO a proposta do Comitê de 
Admissibilidade.  
 No que tange à compatibilidade com a Constituição Federal e com as normas infraconstitucionais deve 
ser observada em especial se as emendas...” 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, gostaria que o Senador Walter Pinheiro 
não tivesse de disputar com o restante aqui. Está difícil de compreender. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em atenção ao Senador Walter Pinheiro, que está 
fazendo um esforço, por força da sua flagrante afonia, para ler o relatório, peço encarecidamente ao Plenário e 
também aos Srs. Parlamentares um minuto de silêncio ou vários minutos de silêncio para ouvir o relatório.  
 Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.  
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - “No que tange a compatibilidade com a Constituição Federal e 
com as normas infraconstitucionais, deve ser observado em especial se as emendas propostas que 
circunscrevem a área de abrangência da Lei de Diretrizes Orçamentária, como definido no § 2º do art. 165, da 
Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na 
análise empreendida, entendemos que o conjunto das emendas atende às referidas normas.  Observamos 
ainda que as emendas individuais coletivas e de Relator também cumprem as disposições internas, 
especialmente da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, bem como as constantes do parecer 
preliminar aprovado pela CMO com os critérios de admissibilidade.  
 Ressaltamos que a LDO de 2012 não contempla anexo de metas e prioridades como exercício anterior. 
Em vez disso, seu art. 4º estabelece que as metas e prioridades para 2012 correspondem as ações do PAC e a 
superação da extrema pobreza sem descriminá-las.  
 A ausência do anexo foi justificada pelo Executivo tendo em vista que está reorganizando o modelo de 
planejamento a ser retratado no Projeto de Plano Plurianual para envio ao Poder Legislativo até 31 de agosto de 
2011, juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual.  
 Em virtude disso, constatamos que não foram apresentadas emendas ao anexo de metas e prioridades 
do PLDO/2012. Assim, todas as emendas são consideradas como de texto e não conflitam com as normas 
constitucionais, legais e regimentais.  
 Voto. 
 Diante do exposto, estamos propondo que sejam consideradas admitidas todas as emendas individuais 
e coletivas apresentadas ao PLDO 2012.  

Coordenador Danilo Forte.” 
Assinam também os Srs. Deputados o presente relatório do comitê de admissibilidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Parabenizo o coordenador e por conseguinte todos os 
membros do Comitê pelo relatório. De forma inusitada, é a primeira vez que há uma manifestação do Comitê na 
apreciação das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentária.  
 O relatório está em discussão.  
 Não havendo quem queira discutir, em votação. 
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 Em votação na Representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
Aprovado.  

 Em votação na Representação do Senado Federal. (Pausa.) 
Aprovado.  

 O relatório do CAE está aprovado.  
 Passamos à discussão do relatório final.  
 Apreciação do Relatório ao Projeto de Lei nº 2, de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências. Relator: Sr. Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
 Foram apresentadas de forma também inédita 3.010 emendas ao relatório. O voto do Sr. Relator é 
favorável ao projeto de lei, nos termos do substitutivo apresentado. Das 3.010 emendas apresentadas — 
gostaria da atenção dos companheiros —, o Relator ofereceu voto pela aprovação total em 122 emendas. Pela 
aprovação parcial, o Relator estendeu seu voto favorável a 1.276 emendas e foi pela rejeição das demais 1.612 
emendas. Repetindo: pela aprovação, na totalidade, 122 emendas; parcial, 1.276; e pela rejeição de 1.612. 

Não sei como anda a emenda do meu querido Senador Paulo Paim, que está presente a esta 
Comissão. 

O SR. SENADOR PAULO PAIM - Estou aqui para apoiar a decisão de V.Exa., que eu sei que aponta 
para o caminho de atender aos aposentados. Parabéns a V.Exa. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Na quarta reunião extraordinária, realizada em 6 de 
julho de 2011, o Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, apresentou o relatório, a errata e os adendos 1 e 2. 
O prazo para apreciação de destaques foi iniciado neste momento e será finalizado ao término da discussão, 
conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regimento Interno da Comissão Mista de Orçamento. 

Está iniciada a discussão, ao tempo em que está aberto o prazo para apresentação dos destaques. 
Com a palavra o primeiro orador inscrito, Deputado Claudio Cajado, que disporá de 5 minutos. São 

14h50min. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Vou tentar resumir em 5 minutos, mas peço a tolerância de 

V.Exa. e dos membros desta Comissão, até porque o Governo vota, e a Oposição fala. Não é assim? 
Então, Sr. Presidente, eu queria inicialmente dizer que, em linhas gerais, tenho que dar os parabéns ao 

Deputado Márcio Reinaldo, porque S.Exa. tentou, nesses dias que antecederam a esta discussão, atender a 
maior parte possível dos pleitos, em especial das oposições.  

O Deputado Walter Pinheiro está um pouco nervoso, que até quebrou o copo. Está emocionado. 
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Estou emocionado com vossas palavras, Deputado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, eu quero dizer que o Deputado Márcio Reinaldo 

avançou em alguns pontos, indiscutivelmente, e em outros nós vamos aguardar a discussão dos destaques, até 
porque esperamos que o Relator possa, nesse encaminhamento de acordo, apresentar, quem sabe, um novo 
adendo e fazermos uma votação mais célere.  

Sr. Presidente, nobres colegas, o Governo insiste em certos pontos dos quais discordamos. Por 
exemplo, em relação às despesas primárias, a demonstração de boa vontade contida no texto da LDO não casa 
com a necessidade de podermos inserir metas dessas reduções das despesas primárias. Num momento de 
crise mundial, em que países como a Grécia passam por momentos dificílimos, em que Itália, Espanha e 
Portugal começam a ter inquietações no mercado internacional, diante dos quadros das suas contas, o Brasil 
não pode deixar de sinalizar positivamente para o controle das suas despesas, para assegurar seu superávit e, 
principalmente, cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Este momento é o adequado, apropriado, para que o Governo demonstre que quer, sim, controlar os 
seus gastos e impor um ajuste fiscal indispensável, não apenas para nós internamente, e sobrar recursos para 
investimento, abatendo um orçamento paralelo que se chama Restos a Pagar, mas também demonstrar aos 
países do mundo que nós estamos, sim, comprometidos com a estabilidade econômica e com o ajuste fiscal.  

Daí por que necessário se faz que o Relator possa afirmar — e nós apresentamos um destaque nesse 
sentido ao relatório — que as metas não podem ficar apenas como sinalização de boa vontade na letra fria do 
texto, mas sim que se assegure, através de uma meta, uma redução como a que fora feita em 2007. O próprio 
Governo enviou uma LDO prevendo uma redução de 0,1% das suas despesas primárias. Portanto, esse é o 
pleito que nós apresentamos e que o Relator ficou de analisar.  

Temos também, Sr. Presidente, uma preocupação muito grande. Meritoriamente o Relator apresentou, 
no seu relatório, a possibilidade de organizações não governamentais, ONGs, poderem receber recursos do 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0997/11  12/07/2011 
 
 

 4

Orçamento para desenvolver atividades educacionais: educação especial, que nós concordamos, como as 
APAEs, por exemplo; educação básica, técnica e superior. Com essas três nós não concordamos. Nós achamos 
que é temerário, num recurso orçamentário extremamente restrito, abrir para ONGs. Eu acho que existem ONGs 
sérias, mas nós temos experiência de que repasse de recurso a entidade privada ou filantrópica é perigosíssimo.  

Portanto, fica o apelo ao Relator para que avalie essa questão e, do ponto de vista da área de saúde 
para a questão dos deficientes, um apoio aos drogados, nós podemos transigir, mas na área educacional eu 
acho que o poder público dos entes federados, municipal, estadual e federal, tem condições amplas, sim, de 
acordo com as regras constitucionais e com as leis infraconstitucionais, de poder adequar essas questões. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Conclua, Deputado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Outro viés, Sr. Presidente, que nós queremos deixar claro 

aqui é que, em relação aos Restos a Pagar, o Relator acertou. V.Exa. foi corajoso, Deputado Márcio Reinaldo, 
ao poder incluir no montante de limitação da redução das programações incluídas não apenas o PAC, na verba 
de 40,6 milhões, mas também 10% de Restos a Pagar a cada ano e as emendas parlamentares. Por quê? Dizer 
que emenda parlamentar não é prioritário é fulminar de morte o Estado de Direito e o espírito federalista. Por 
quê? Porque nós, Deputados e Senadores, estamos a serviço dos nossos Estados para fazer o equilíbrio 
regional dos recursos oriundos do Governo Central.  

Nós não podemos admitir que Estados ricos como São Paulo — nada contra São Paulo —, Estados 
riquíssimos como Minas Gerais, terra querida do nobre Relator, possam se igualar em patamar de investimento 
muito distante do que seja o Estado do Piauí ou da minha querida Bahia.  

Nós estamos aqui para defender essa equidade, essa harmonização dos investimentos em vários 
Municípios e Estados da Federação, e essas emendas são importantes para que nós possamos ter esse espírito 
republicano e federalista.  

Quero aqui ressaltar também, Sr. Presidente, o prazo assinalado como uma iniciativa ímpar do Relator 
para que os gestores, os órgãos que são executores de programas possam ter prazo para responder às 
diligências quando dos processos de auditoria do Tribunal de Contas da União. Hoje nós não temos prazo, ficam 
esses recursos muitas vezes pendentes, trazendo prejuízo ao Erário. Portanto, nós desejamos que o Relator 
reduza esse prazo de 50 para 30 ou 40 dias. Acho que nisso podemos evoluir também.  

Por fim, quero agradecer ao Relator por ter retirado a questão do dispositivo da Lei de Licitações, no art. 
125, onde existia uma possibilidade de se acrescer em 20% os preços medianos do SINAPI e do SICRO, que já 
são muitas vezes considerados excessivos. Então o Relator retirou essa questão, como também a possibilidade 
de se editar em 25%, modificando completamente o objeto do processo do certame licitatório.  

Portanto, esses dois avanços... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O.k., nobre Deputado. Se o senhor não parar, os 

avanços que fiz em seu favor vão cair. (Risos.) 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então eu agradeço e vou me reservar para discutir mais 

detalhadamente o relatório na apresentação dos destaques.  
Muito obrigado, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Claudio Cajado.  
Como há uma extensa lista de oradores inscritos, peço a obediência aos 5 minutos regimentais. 
Com a palavra o meu queridíssimo Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador 

Delcídio do Amaral. 
O SR. SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL - Sr. Presidente, primeiro quero cumprimentá-lo, 

cumprimentar os Deputados e Senadores, cumprimentar V.Exa. pelo trabalho que tem realizado, comandando a 
Comissão de Orçamento, Comissão mais importante do Congresso.  

Eu vou ser muito rápido, e só registrar a competência do Deputado Márcio, Relator da LDO, sereno, 
equilibrado, sensato. Vejam o trabalho hercúleo que foi realizado, mais de 3 mil emendas, e ele procurou não só 
ouvir a Base do Governo, mas a Oposição também.  

Eu gostaria só de fazer dois registros, Márcio, do meu ponto de vista muito  importantes na construção 
da LDO, que vamos discutir e, não tenho dúvida nenhuma, aprovaremos.  

Primeiro, a questão do contingenciamento, não contingenciamento, especialmente na área de pesquisa, 
ciência e tecnologia. Se não investirmos, se o Brasil não se preparar para esse desafio tecnológico, nós não 
vamos a lugar nenhum. Portanto, V.Exa. entendeu, foi compreensivo e, mais do que nunca, trouxe esse 
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instrumento ou garantiu o não contingenciamento de uma área vital, se o Brasil quiser crescer, desenvolver-se e, 
acima de tudo, promover um futuro melhor para a sua gente.  

E o segundo ponto, meu caro Deputado Márcio, meu Presidente, diz respeito à faixa de fronteira. A 
LDO olhava a faixa de fronteira — o Senador Anibal é de fronteira também, há vários fronteiriços aqui — só sob 
o ponto de vista de segurança pública, só na repressão, mas não essa a ação fundamental. É efetivamente se 
garantir projetos de desenvolvimento econômico e social para a região de fronteira. E acertadamente o 
Deputado Márcio teve a sensibilidade necessária para entender que na questão de fronteira a segurança pública 
é muito importante. Mas o mais importante é garantir perspectivas para as pessoas que vivem na região de 
fronteira.  

Então, eu não podia deixar de destacar isso e parabenizar V.Exa. pelo trabalho, especialmente o nosso 
querido Márcio e o nosso companheiro Walter Pinheiro, Senador incansável aqui na Comissão de Orçamento.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa., Senador Delcídio. Espelho o nosso 
trabalho pelo que V.Exa. desempenha na Comissão de Assuntos Econômicos.  

Representando o PMDB na Câmara dos Deputados, tem a palavra o Deputado goiano Pedro Chaves. 
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Obrigado, Presidente. Cumprimento V.Exa., o nosso Relator, 

Deputado Márcio Reinaldo, e os colegas presentes.  
Serei também muito breve, Sr. Presidente, apenas para registrar, em nome do PMDB, os cumprimentos 

ao Deputado Márcio Reinaldo pelo seu relatório. Como disse o Senador Delcídio, S.Exa. foi muito sensato, 
equilibrado, correto, ouvindo a todos e procurando atender ao máximo o pleito dos Parlamentares. 

E, Deputado Márcio Reinaldo, quero passar a V.Exa. os destaques apresentados pelos nossos colegas 
João Magalhães e Benjamin Maranhão, Destaques nºs 55, 56, 57, 58 e 59. Esses cinco destaques têm apoio de 
toda a nossa bancada. Queria me associar ao Deputado João Magalhães para apoiar esses destaques 
apresentados a V.Exa.  

Obrigado.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço, Deputado Pedro Chaves. 
Com a palavra o Deputado André Vargas, representando o PT na Câmara dos Deputados.  
O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Sem dúvida, Sr. Presidente, queria destacar o trabalho de 

V.Exa. na coordenação deste colegiado de Senadores e Deputados, que cumprem hoje uma etapa importante 
no processo da votação das leis orçamentárias, e também saudar o nosso companheiro Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira e falar do acerto desta Comissão ao conduzi-lo a essa tarefa, a essa missão, da capacidade 
técnica que S.Exa. tem, que naturalmente ressalta e salta aos olhos, no belo trabalho que faz. É claro que nós 
teremos os destaques, mas alguns avanços são fundamentais. 

A primeira questão fundamental é a prerrogativa do Congresso Nacional. Eu acho que isso é algo 
importante, independente de oposição ou governo. O relatório representa a vontade que esta Casa tem de 
orientar, definir e debater de forma legítima a questão orçamentária. Lamento, lamento mesmo, que por vezes a 
mídia, a grande imprensa, não reconheça o trabalho que o Parlamento faz, seja na LDO, seja na Lei 
Orçamentária, seja no Plano Plurianual.  

Quero defender aqui, Sr. Presidente, não que este seja o momento, até porque nós teremos a votação 
do Orçamento, mas já de plano quero defender o Deputado Mendes Ribeiro Filho, Líder do Governo no 
Congresso Nacional. Gostaria de saudá-lo pela indicação. Realmente, com a indicação do Líder do Governo, as 
coisas passam a funcionar mais adequadamente.  

Mas quero aqui, de público, dizer que não é possível assistir, de forma paralisada, aos ataques que 
alguns setores da mídia fazem às iniciativas parlamentares no Orçamento. Todas as iniciativas parlamentares no 
Orçamento, desde as emendas, até as emendas à LDO, são no sentido de ver um Brasil mais justo, de ver que 
todos os programas de governo cheguem de fato aos 5 mil quinhentos e tantos Municípios do Brasil. Nós não 
podemos permitir, não só a Comissão de Orçamento, que se construa uma imagem de que as iniciativas 
parlamentares namorem o fisiologismo e o clientelismo. Pelo contrário, são exatamente as iniciativas 
parlamentares que pulverizam as efetivas ações do Governo.  

Quero ressaltar que, nesta LDO, o nosso Relator contemplou o ponto de vista do programa de governo 
em curso no País, porque é importante, Senador Vital do Rêgo, lembrar que quem venceu as eleições foi esse 
bloco PT, PMDB, PR, PTB, PSB, PCdoB e vários partidos.  

Respeitamos a Oposição, mas o programa de Governo da Presidenta Dilma, de combate à pobreza, do 
PAC, do Minha Casa, Minha Vida, grande programa habitacional em curso no País, da efetiva realização de 
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obras de infraestrutura, visando à diminuição das desigualdades, tudo isso está contemplado na LDO. Portanto, 
este é um relatório com o qual devemos concordar e votar.  

Achamos que o relatório também moderniza na questão dos pequenos Municípios, quando, por 
sugestão de audiência pública aqui, o nosso partido fez algumas emendas, possibilitado a agilização da 
liberação das transferências voluntárias de até 500 mil reais. Agradeço o acolhimento dessa emenda.  

No mais, quero dizer que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estaremos ao lado do 
relatório. Naturalmente temos alguns destaques dialogando com o Governo e com a Oposição, e, ao final, 
certamente será votada uma boa LDO para o Brasil.  

Parabéns ao nosso Relator.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço o desempenho de V.Exa. nesta Comissão.  
Deputado Zé Geraldo.  
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu 

me inscrevi exatamente para rebater a posição de que nós não devemos possibilitar que as organizações não 
governamentais possam gerenciar recursos neste País. Houve um tempo no Brasil em que houve muitos 
desvios de recursos das ONGs. De uns tempos para cá, eu tenho observado que a cada momento se tenta...  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Estamos com uma sessão bastante prestigiada. Renovo 
o apelo a todos os presentes para que possamos ouvir as Sras. e Srs. Deputados e Senadores que estão 
apresentando destaques e justificativas ao Relator.  

Devolvo a palavra ao Deputado Zé Geraldo.  
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Obrigado, Sr. Presidente. Então, não é só para a educação nem 

para gerenciar recursos para a alfabetização de adultos e outros programas. Eu penso que os institutos, as 
associações, as cooperativas, as fundações ou outra organização não governamental, que são organizados, 
honestos e que estão fazendo grandes trabalhos para contribuir com o desenvolvimento deste País, podem 
receber recursos.  

No meu Estado, no Pará, Sr. Presidente, hoje, das 143 Prefeituras, 125 estão na inadimplência. Então, 
quando eu coloco uma emenda aqui, muitas vezes, o prefeito tem dificuldade de receber essa emenda. E lá 
temos uma organização não governamental que pode receber uma emenda e fazer uma aplicação muitas vezes 
melhor do que algumas Prefeituras.  

Nós temos neste País os órgãos de controle. Nós temos Tribunais de Contas dos Municípios em alguns 
Estados, Tribunais de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, Ministérios Públicos Estadual e 
Federal, Polícia Federal. Se nós não podemos botar recursos para as organizações não governamentais, muitas 
Prefeituras, então, que fazem má gestão do dinheiro público, estão impossibilitadas de receber recursos.  
 Então, sempre que vejo alguém neste Congresso tentando fechar e podar cada vez mais a 
possibilidade de direcionar recursos para as ONGs, eu sempre vou me colocar contrário a isso, porque conheço 
centenas de experiências de ONGs fazendo um lindo trabalho de desenvolvimento social por este Brasil afora.  
 Muito obrigado.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Nós estamos encerrando a ordem de inscrição. Há 
inscritos: Deputados Vaz de Lima, Rogério Marinho, Domingos Sávio e Fábio Ramalho, como membros desta 
Comissão, e o Senador Paulo Paim, como não membro desta Comissão. 

Há mais alguém que queira se inscrever? Deputado Marçal Filho. Estamos encerrando o levantamento 
dos pretendentes à inscrição.  
 Deputado Vaz de Lima, V.Exa. permuta? É melhor permutar do que trocar.  
 Deputado Domingos Sávio, com a palavra.  
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, colegas Deputados, não era ainda a minha 
vez de falar, mas estou acompanhando atentamente o debate e compreendo que o nobre colega Vaz de Lima 
precisa de concluir o seu telefonema.  

Em primeiro lugar, cumprimento o nosso Relator, meu conterrâneo das Minas Gerais, Deputado Márcio 
Reinaldo, sempre com essa sua competência e seu estilo bem mineiro de construir o entendimento. Isso foi 
fundamental para que nós pudéssemos estar hoje já num clima bem propenso a fazermos a análise e, espero 
eu, a votação do seu relatório.  
 É claro que teremos, nos destaques, alguns temas ainda a buscar o aperfeiçoamento. Eu destaco 
agora, por exemplo, apenas a título de observação, que vimos trazendo sempre — e é uma redação que já veio 
de outros anos —, dentro do capítulo da seguridade, as questões ligadas ao orçamento da saúde, tratando que 
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elas devem contemplar o que está previsto na Emenda 29. Aí fica mais uma vez a nossa preocupação para que, 
no segundo semestre, de fato, votemos a regulamentação da Emenda 29, porque o nosso Relator está fazendo 
o seu dever de casa aqui, está deixando bem claro que o nosso orçamento da saúde deve contemplar 
inteiramente o que prevê a Emenda 29.  
 Mas eu diria, Sr. Presidente, que nós temos, neste momento, um dos exercícios de democracia mais 
fundamentais deste Parlamento. Quero também cumprimentar o Líder do Governo no Congresso, Deputado 
Mendes Ribeiro, com quem tivemos a oportunidade de conversar sobre as nossas preocupações, e, dentre elas, 
uma que eu sinto que é convergente e traz a marca da ousadia deste Relator, que, desde o primeiro momento, 
manifestou o seu sentimento de que o Congresso tem que ser respeitado nas suas prerrogativas e que emenda 
parlamentar não pode ser apenas objeto de proselitismo.  

Nós corremos um sério risco de comprometer a credibilidade da Casa se, ao elaborarmos emendas que 
atendem às demandas da saúde, da educação, do desenvolvimento urbano e da infraestrutura, gerarmos uma 
expectativa, numa sociedade carente por uma série de investimentos, e depois isso simplesmente ser frustrado.  
 Então, essa preocupação em construir mecanismos já na LDO de que as emendas têm que ser 
respeitadas é algo que não pode mais ser entendido como bandeira deste ou daquele, mas bandeira do 
Congresso, de uma Casa que, em alguns momentos, eu diria que nos grandes momentos, deve estar unida no 
interesse público e nacional. E aí não há que se falar em oposição ou em situação.  

Assim podemos guardar o nosso tempo e o nosso esforço para fazer os grandes debates, e não 
ficarmos numa relação de subserviência ou de privilégio, para não confundirmos a relação de apoiar o Governo 
com subserviência, que não é a característica dos nobres Parlamentares aqui, e muito menos de que a 
Oposição é que não quer deixar as coisas acontecerem e fica travando.  

É preciso que possamos construir o entendimento. Eu vim para esta Comissão com esse propósito e 
concluo dizendo, Sr. Presidente, que, em que pese ainda termos que debater nas emendas alguns aspectos que 
acreditamos possam ser aperfeiçoados, na íntegra do relatório, queremos cumprimentar o Deputado Márcio 
Reinaldo e contribuir para que a votação se dê hoje e da forma mais célere possível.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Domingos Sávio.  

Com a palavra outro mineiro, o Deputado Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais.  
 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Eu queria parabenizar o nobre Relator pelo excelente trabalho 
e dizer que nós estamos de acordo com o relatório.  

Vamos torcer para que seja votado o mais breve possível.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a disciplina do Deputado Fábio Ramalho.  
 Com a palavra o Deputado Rogério Marinho, Líder do PSDB.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 
Senadores, hoje chegamos praticamente ao final deste primeiro semestre de trabalho. E, antes de passarmos à 
discussão do relatório, eu queria parabenizar a condução do Sr. Presidente, o comportamento dos Srs. Líderes 
do Governo, bem como dos nossos companheiros da Oposição, que, durante este semestre, se debruçaram 
sobre as matérias que aqui passaram e certamente o fizeram com a melhor das intenções.  
 Esta peça que hoje estamos discutindo, o relatório do Deputado Márcio Reinaldo, certamente é fruto de 
muitas mãos. O Deputado Márcio Reinaldo recebe um projeto por parte do Governo Federal e faz importantes 
intervenções no sentido de melhorar esse projeto, como era o esperado, em função de sua experiência e da sua 
condição de Parlamentar afeito ao tema. Inclusive, em negociações que teve com nós da Oposição, foi sensível 
em retirar alguns artigos e situações que imaginávamos — e foi acordado que assim o fosse — que impediam a 
transparência e a correta execução orçamentária que essa lei vai propiciar na formação do próximo Orçamento.  
 Entretanto, Deputado Márcio Reinaldo, Sras. e Srs. Congressistas, nós tivemos uma conversa hoje com 
o Líder do Governo, como consequência das várias conversas que estávamos tendo aqui no plenário desta 
Casa, e, dos 16 pontos que havíamos solicitado ao Governo e ao Relator para que fossem avaliados, em torno 
de 8 a 10 pontos já foram aceitos. Nós temos ainda de 6 a 8 pontos, meu amigo Relator, que terão que ir para o 
debate e para o voto. Considero que tivemos um grande avanço, mas existem situações absolutamente 
inegociáveis que vou discutir no momento oportuno. Não vou entrar no mérito da discussão dos destaques.  

Mas, em linhas gerais, Sr. Relator, quero dizer a V.Exa. que a nossa responsabilidade nesta Casa 
transcende a questão ou a situação de ser governo ou oposição. É uma contingência do nosso processo 
democrático ter uma alternância natural de poder. Nós temos aqui a responsabilidade de valorizarmos o papel 
do Legislativo em atendimento à democracia e ao fortalecimento da nossa Constituição. Todas as ponderações 
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que fizemos foram no sentido da transparência, da necessidade de propiciar que os órgãos de controle, que, em 
última instância, representam a sociedade, tenham acesso ao bojo do Orçamento, à execução orçamentária, no 
sentido de preservar as atribuições desta Casa, que é o Poder que modera o Executivo. Eu acredito que esse é 
um pensamento que todos nós temos.  

Por isso, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, a Oposição se comporta aqui, na verdade, como uma 
entidade que está querendo ajudar e está fazendo o seu papel para que essa peça, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, saia a melhor possível e seja o pensamento e a representação da média do que todos aqui 
pensam e estimam.  

Então, agradeço a oportunidade de ter contato com os senhores. Não é uma despedida ainda, vamos 
discutir os destaques, mas fizemos um acordo, Sr. Presidente, e agora quero publicizá-lo, de votarmos o 
relatório, ressalvados os destaques, votarmos os destaques com os óbices e contraditórios que existem ainda, 
mas não há acordo de votarmos amanhã.  

Amanhã é sessão congressual que está marcada? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Amanhã, às 10 horas. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pronto. Então, antes da sessão congressual, certamente, 
afunilaremos ainda mais os pontos de divergência. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos, vamos! As convergências são maiores do que 
as divergências. Parabenizo V.Exa. pelo trabalho que tem feito. 
 Com a palavra o Deputado Marçal Filho. 
 Eu informo aos senhores que nós temos mais de 200 destaques já apresentados, só mais dois oradores 
e o prazo se encerra ao final da fala do último orador, Senador Paulo Paim. 
 O Deputado Marçal está com a palavra. 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero apenas aqui 
parabenizar o trabalho do Relator, Deputado Márcio, e dizer que muitos avanços tivemos. Reunimo-nos com o 
Relator, ele foi sensível a inúmeras causas que apresentamos e, oportunamente, durante a discussão dos 
destaques, vamos defender as nossas posições, acreditando que a colaboração de cada Parlamentar, de cada 
Congressista, vai realmente enriquecer esse relatório e fazer com que a contribuição de todos nós possa ser 
acatada. Evidentemente, isso trará frutos inegáveis à melhoria desse processo de elaboração da LDO. 
 Eu queria aqui reforçar aquilo que disseram alguns colegas, que precisamos desmistificar essa questão 
das emendas individuais, daquilo que os Parlamentares apresentam como anseio legítimo da população dos 
mais longínquos rincões deste País, emendas individuais que atendem Municípios pequenos, que às vezes não 
são alcançados pelo poder público. E os Parlamentares têm conhecimento, porque vivem em contato 
permanente com as suas bases, porque vivem constantemente em contato com a população e sabem muito 
bem quais são essas demandas. E isso o Relator deixou muito claro no momento em que faz com que as 
emendas individuais sejam acolhidas integralmente e possam ser efetivamente executadas. Oportunamente 
falarei sobre os destaques apresentados, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa., Deputado Marçal Filho. 
 Como penúltimo orador, que permutou com o Deputado Domingos Sávio, o Deputado Vaz de Lima. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Obrigado pela compreensão, nobre Presidente e Deputado 
Domingos Sávio. Estava aqui me preparando para fazer a minha manifestação. 
 Quero cumprimentar todos os colegas, Senadores e Deputados, e cumprimentar também o nobre 
Relator. No meu ponto de vista, houve um grande avanço desde o início das discussões da LDO aqui. É a 
primeira vez que eu participo. Essa dinâmica implementada neste primeiro semestre, relativamente ao trabalho 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, espero que se repita lá na Lei de Orçamento, para que possamos obter 
avanços.  

Então, quero registrar o trabalho e a ousadia do Relator, em determinados momentos, na tentativa de 
aperfeiçoar o texto que veio do Executivo.  
 No entanto, eu queria fazer uma única observação. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Vaz, peço desculpa a V.Exa. É meu dever, a 
minha obrigação, até para garantir a ordem e a disciplina no plenário, em atenção, em respeito ao Deputado Vaz 
de Lima, que possamos continuar colaborando. Eu sei que a reunião é extensa, é nervosa, mas vamos cada um 
aqui cumprir o seu papel. Eu peço encarecidamente silêncio a todos os presentes. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Obrigado, mais uma vez, nobre Presidente. 
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 Eu queria me ater apenas ao art. 127 da LDO. Do meu ponto de vista, no momento em que o Relator 
fez o seu relatório, houve um avanço no que diz respeito a esta questão, àquilo que é atribuição do Congresso 
Nacional. O Relator propôs a inclusão de um artigo, o 127-A, com a seguinte redação: “As disposições do 
Capítulo VIII desta lei sobre obras e serviços com indícios de irregularidades graves terão eficácia até a 
aprovação pelo Congresso Nacional de normas específicas sobre a matéria, nos termos do art. 49, inciso X, da 
Constituição Federal”, que diz o que exatamente? “Competência exclusiva do Congresso Nacional: fiscalizar e 
controlar diretamente ou por qualquer de suas Casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta”. 
 Na minha avaliação, a redação proposta pelo nobre Relator atendia bem o art. 49, nobre Relator. 
Ocorre que agora, na fase de adendo, V.Exa. muda a redação.  

Então, eu queria deixar o meu registro. A redação proposta agora vem: “As disposições estabelecidas 
no art. 8º terão eficácia durante a vigência desta lei até a publicação de legislação específica que regule a 
matéria”.  

Do meu ponto de vista, a redação, como está proposta, pode dar ao Executivo a condição de fazer, até 
por decreto,... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - A ideia era o decreto legislativo. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - A ideia... Não, mas a ideia, nobre Relator, que está, com muito boa 
vontade, na cabeça e no coração de V.Exa. não está expressa aqui. Se V.Exa. puder deixar mais claro que será 
por... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Nós faremos isso. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não precisa falar mais. 
 Está encerrada a discussão com os membros da Comissão.  

Vamos ouvir o colega Senador, por quem eu tenho profunda admiração e respeito, Senador Paulo 
Paim. S.Exa. está com a palavra. 
 O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, pela ordem. Presidente Vital do Rêgo, eu queria 
me inscrever para falar por 1 minuto apenas após a fala do ilustre Senador Paulo Paim. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não posso deixar de atender a V.Exa., Governador 
Jayme Campos. 
 O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Muito grato. Como sempre, essa simpatia em pessoa! 
 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, Sr. Relator, Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira, Senador Walter Pinheiro, meu querido amigo, Líder do Governo, inesquecível Mendes Ribeiro 
Filho — lembro-me do pai neste momento, permita-me, meu amigo também, já falecido — Sr. Presidente, eu 
estava muito preocupado, confesso, porque na primeira versão do meu colega e amigo Relator não constava 
nenhuma janela na Lei de Diretrizes Orçamentárias apontando para que o Orçamento contemplasse recursos 
para um grande entendimento entre as centrais, entre a COBAP, enfim, as entidades dos aposentados.  

Mas tivemos uma conversa com V.Exa., com o Relator, com Walter Pinheiro e aqui com o meu amigo 
também Gilmar. Estive aqui conversando também com Marçal, respeitando a emenda dele, e a redação que me 
chega aqui contempla, no meu entendimento, essa janela. Se V.Exa. permitir, eu leria a redação, que é muito 
curta. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço a V.Exa. que leia a nova redação. 
 O SR. SENADOR PAULO PAIM - O que diz? “Serão assegurados os recursos orçamentários 
necessários ao atendimento da política de ganhos reais aplicáveis às aposentadorias e pensões do Fundo do 
Regime de Previdência Social a ser definida — como fizemos no ano passado e depois aprovamos 80% do PIB 
— com as centrais sindicais e os representantes dos aposentados e também pensionistas”. 
 Eu acho que a LDO, dessa forma, permita-me — essa redação muito lembra o Gilmar —, ela dá a linha 
para que a gente, no Orçamento, construa o entendimento.  

Então, eu retiro inclusive os meus argumentos, que estavam todos aqui amontoados, e cumprimento o 
Relator, que indica que é possível o entendimento nessa linha. Sei que o Senador Marçal tem uma emenda de 
80%, a minha era de 100%. Mas eu entendi muito bem que aqui são tomadas as linhas, as diretrizes básicas, e 
lá no Orçamento, com essa janela aberta, é que a gente vai chegar ao grande entendimento. 
 Então, o meu cumprimento a todos. É uma alegria estar aqui com os senhores. V.Exa. cumpriu o que já 
havia me dito lá no plenário do Senado. 
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Muito obrigado a todos. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu queria parabenizar o Deputado Marçal e V.Exa., e 
muito ao Deputado Gilmar Machado, pela sensibilidade de convergir essa ideia, e ao nosso Relator, que 
conseguiu esse feito de manter viva uma tese tão importante para defendermos junto ao Relator-Geral do 
Orçamento, Deputado Arlindo Chinaglia, que já está presente e ouvindo tudo ali. 
 Bom, ainda há um Senador, para encerrar a discussão, o Senador querido Jayme Campos. 
 O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente , Senador Vital do Rêgo, serei rápido. 
Antes de mais nada, eu quero registrar aqui no plenário desta Comissão a presença dos Desembargadores Dr. 
Tarcísio Valente, que nos honra com a sua presença, e Dr. Edson Bueno, que são do Tribunal Regional do 
Trabalho do Mato Grosso, do TRT, e que, desta feita, participam aguardando a aprovação do PLN nº 04. Eles 
vieram aqui prestigiar esta Comissão. 
 Também quero elogiar o relatório do Deputado Márcio Reinaldo, que indiscutivelmente foi feito de forma 
zelosa. Espero que os itens aprovados, com certeza, sejam realizados, na medida em que, lamentavelmente, o 
que nós temos aprovado nesta Comissão não passa de uma peça de ficção, tendo em vista que o Governo, 
infelizmente, não tem cumprido.  

Por isso, literalmente, eu tenho definido aqui nesta Comissão, meu caro Presidente, que o Orçamento é 
impositivo, na medida em que assim seria cumprido e, sobretudo, os nossos Parlamentares deixariam de ficar 
todos os dias batendo à porta dos Ministérios para que fosse empenhado. 
 De tal maneira, quero cumprimentar o Deputado pelo belo relatório, na certeza de que este Orçamento, 
eu espero, cresça e se cumpra literalmente, até porque é fundamental que este Congresso, sobretudo esta 
Comissão, seja respeitado diante daquilo que aprova.  

Portanto, são minhas palavras, e aguardamos, com certeza, Sr. Presidente, que este relatório da LDO 
seja aprovado, discutido os destaques e aprovados os PLNs que se encontram nesta Comissão.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa., eminente Senador.  

A discussão e o prazo para apresentação dos destaques estão encerrados. Vamos saber quantos 
foram apresentados. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está em votação, pela representação da Câmara dos 
Deputados, o relatório do Deputado Márcio Reinaldo, ressalvados os destaques. (Pausa.)  
 Aprovado. 
 No Senado Federal. (Pausa.)  
 Aprovado. 
 Aprovado o relatório do Deputado Márcio Reinaldo. (Palmas.)  

Êh, mineiro forte! (Risos.) 
 Vamos agora para os destaques. São quantos destaques? Ainda estão chegando os destaques. Vamos 
dar continuidade à nossa pauta. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,... 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, uma questão de ordem.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu vou dar a palavra pela ordem a quem interessar.  
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Um minuto só. Peço licença. Nós temos uma pauta 
extensa. Vou liberar o Deputado Márcio Reinaldo para conversar com os senhores autores dos destaques. 
Temos mais de 200 destaques apresentados. Vamos continuar fluindo a nossa pauta. Há avisos e uma série de 
ações que precisamos votar.  
 Com a palavra o Deputado Cajado. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu vou pedir a vênia de V.Exa. para podermos 
suspender a sessão, porque eu pessoalmente quero discutir com o Relator e tenho que estar presente à sessão 
para discutir os avisos e outras matérias que estão na pauta.  

Então, eu pediria a V.Exa. que, como nós já estamos num processo avançado de acordo, acabamos de 
votar o relatório, ainda temos todo o dia de hoje, V.Exa., com muita competência, já marcou sessão até as 22 
horas, então, eu espero que V.Exa. nos dê essa oportunidade de conversarmos com o Relator. V.Exa. poderia 
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suspender a sessão e retornar lá pelas 17 horas, para que a gente possa discutir, avançar nessa pauta e depois 
concluir.  
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu vou ouvir. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Essa é a minha sugestão a V.Exa. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu vou ouvir, Deputado Cajado, Deputado Wellington, 
só 1 minuto, até para consertar. Sob o ponto de vista documental, eu preciso tomar essa atitude. São 303 
destaques, 303 destaques.  

Eu estou colocando o relatório, a errata e os adendos, que não coloquei, por equívoco desta 
Presidência, no momento da votação da LDO, o relatório, a errata e os Adendos nºs 1 e 2.  

Renovo a votação na Câmara, ressalvados os destaques, obviamente. (Pausa.)  
 Aprovado. 
 Renovo a votação no Senado. (Pausa.)  
 Aprovado. 
 Feito isso... 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só uma questão: está incluída aí a questão 
dos aposentados ou vai vir no novo parecer? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vai vir no novo parecer, quando trouxer. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Feito isso, voltamos a dar continuidade normal à nossa 
sessão. Há um apelo, um apelo do Deputado Claudio Cajado, que é autor de diversos destaques. O Deputado 
Cajado está propondo a suspensão. Para que eu possa tomar essa atitude, eu tenho de ouvir as outras 
lideranças. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ouço a Liderança do PR, em exercício. 
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o senhor que é o grande maestro 

dessa orquestra, presenciou no início da manhã de hoje um acordo para dar sequência à pauta, após a votação 
do relatório do nobre Deputado Márcio Reinaldo Moreira, que já foi feito. Então, eu gostaria que V.Exa. desse 
sequência à pauta, respeitando o pedido do nobre Deputado Cajado, mas esse acordo já havia sido feito 
anteriormente, hoje no início da manhã. 

O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos ouvir o restante das Lideranças, com relação à 

proposta do Deputado Cajado. 
Quem me pediu a palavra pela ordem? 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Giroto. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Eu gostaria de insistir: na nossa reunião passada eu solicitei a V.Exa. 

que nós invertêssemos a pauta para votar o Requerimento 14. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos primeiro, Deputado Giroto, aceitar ou não a 

posição do Deputado Claudio Cajado. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado André Vargas. Pediu a 

palavra pela ordem? Não? Concorda com a posição do Deputado Wellington Roberto ou do Deputado Cajado? 
O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Concordo com a posição do Deputado Wellington. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Pedro. 
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Concordo com a posição do Deputado Wellington. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Há concordância do Deputado Fábio? 
O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Concordo com o Deputado Wellington. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos tocando. A maioria dos Srs. Parlamentares 

entende que a votação deve continuar. Não me vejo em condições de suspender os trabalhos. Peço a sua vênia. 
V.Exa. sabe que, tendo condições regimentais... 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas eu posso falar? 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu sei, sim. Tendo condições regimentais, eu cumpro 
regiamente o Regimento. Como não há essa possibilidade, se não sob acordo, eu quero ouvir o Deputado 
Rogério Marinho. Com a palavra. 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, nós estivemos mais cedo com o Líder do 
Governo e conversamos a respeito desse requerimento. Nós estamos aqui absolutamente desarmados, 
contribuindo para o processo do legislativo, apresentando, é evidente, o nosso contraditório, mas votando, sem o 
processo de obstrução, a LDO, que é o mais importante para todos nós. E pedimos que esse relatório não seja 
votado hoje, afinal, o que é o mais importante? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O requerimento. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O requerimento, desculpe. Então, eu pediria a V.Exa... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos continuar negociando esse tema. O tema é a 

continuidade ou não da sessão. E eu ouço, para concluir, porque eu vou continuar, o Deputado Cajado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu apenas queria que V.Exa. pudesse suspender a sessão, 

não sem deixar de dar continuidade à pauta, porém, para otimizarmos os nossos trabalhos. 
Se V.Exa. desse a oportunidade que nós, os autores dos destaques, nos reuníssemos com o Relator, 

nós iríamos ganhar tempo. Por quê? Como o Relator está extremamente solícito a atender principalmente as 
oposições, a partir do momento em que nós fôssemos discutir com ele... Eu, por exemplo, porque o Deputado 
Márcio Reinaldo já acatou diversas sugestões nossas, apresentei aqui cinco destaques. Então, se eu pudesse 
negociar com ele a aprovação desses destaques através de um adendo, por exemplo, nós iríamos ter uma 
celeridade. Eu acho que o PSDB e outros partidos poderiam fazer o mesmo. 

Então, se V.Exa. mantém o curso da sessão, eu não poderei me ausentar para discutir com o Relator. 
Portanto, eu vou ter de fazê-lo no processo de diálogo Plenário-Mesa, o que não vai dar, digamos assim, o que 
(ininteligível.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Fica apenas V.Exa., e quando vier uma matéria leve — 
e aí eu mesmo vou entender —, pedirei a V.Exa. para se ausentar, para continuar a discussão. Dê-me esse 
crédito de confiança, meu querido Deputado Claudio Cajado. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, matéria leve nesta Comissão? Nem o corpo 
dos colegas... (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pauta 14, Item 3. 
Vamos fazer silêncio. Agradeço a compreensão dos Srs. Deputados. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos fazer silêncio. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Eu insisto... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu vou colocar o requerimento de V.Exa. 
Vamos fazer silêncio. Há um Item 3, que estava em precedência, pronto para votar. Depois entra o 

pedido do Deputado Giroto. 
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei n.º 3, de 2011, que abre os orçamentos Fiscal e 

da Seguridade Social em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome para reforço nas dotações constantes na lei orçamentária vigente. Relator, Senador 
João Vicente Claudino. 

Foram apresentadas 35 emendas. O voto do Senador é favorável, nos termos do projeto, com a 
indicação pela inadmissibilidade das emendas 5, 6, 13, 17, 20, 26, 30, 31, e pela rejeição das demais. 

Nomeio, ad hoc, o Relator Senador Acir Gurgacz, para emitir o voto, ler o voto do Senador João Vicente 
Claudino. 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria que fosse lido o 
relatório e o voto, integralmente. Vou acompanhar daqui. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço ao Senador Acir que leia o relatório e o voto. 
O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Pois não. O voto? 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não. O relatório, Senador Acir. O Deputado Rogério 

pede que V.Exa. leia, com o poder da síntese, o relatório também. 
O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Relatório... 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, eu volto a insistir na inversão de pauta do Requerimento 

14. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Imediatamente, a seguir. 
O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - “A Presidente da República, e mediante Mensagem n.º 1.041, de 

2011, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3, de 2011, que abre ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, crédito suplementar no valor de 999 bilhões, 119 milhões e 188 reais. 

No último dia 8 de junho fomos designados pelo ilustre Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO, para emitir o relatório sobre a matéria. 

A Exposição de Motivos nº 00089/2011/MP, de 1º de junho de 2011, da Ministra de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, informa que a proposição em exame tem por finalidade fazer face às 
despesas decorrentes da instituição do Plano Brasil sem Miséria, que visa superar a situação de extrema 
pobreza da população em todo o território nacional, tendo como eixos de atuação a garantia de renda, o acesso 
aos serviços públicos e a inclusão produtiva da população com renda familiar per capita mensal de até 70 reais. 

O quadro a seguir representa as unidades orçamentárias contempladas no projeto em apreciação, bem 
com a origem dos recursos. 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Administração 
Direta: são 20 milhões e mais 20 milhões; 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 979 milhões. Total: 999.119.180; 
No que tange ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, a suplementação permitirá, conforme a 

Exposição de Motivos, a intensificação da inclusão produtiva dos agricultores familiares, por meio da aquisição 
de produtos provenientes da agricultura familiar e do fortalecimento dos processos de operacionalização da 
aquisição, da armazenagem e da revenda desses produtos. 

Já no que se refere ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o crédito viabilizará 
ações para a promoção da segurança alimentar por meio da aquisição de alimentos provenientes da agricultura 
familiar, da operacionalização de estoques estratégicos, de acesso à água e da construção de cisternas para 
consumo e para a produção de alimentos. Ainda no âmbito do MDS, os recursos destinados ao Programa Bolsa 
Família possibilitarão localizar e atender as famílias que fazem parte do público-alvo do novo Plano e ainda não 
são beneficiadas, por meio do apoio aos Municípios em sua gestão e implementação. Além disso, viabilizarão a 
modificação da atual configuração dos benefícios, a fim de permitir o pagamento mensal de mais de três 
benefícios variáveis por família. 

Ademais, ainda conforme a Exposição de Motivos o critério dos créditos fortalecerá, também no âmbito 
do MDS, os serviços de proteção social básica às famílias, de proteção social especial a indivíduos e famílias, e 
de proteção social especial para crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e suas 
famílias, ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social e Centros de Referência Especializados 
em Assistência Social. 

A EM informa que a abertura do crédito foi solicitada pelos Ministérios envolvidos e não afeta a 
obtenção da meta de resultado primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista que o 
Decreto n.º 7.445, de 1º de março de 2011, condiciona a execução das despesas primárias discricionárias aos 
limites estabelecidos no referido Decreto.” 

O voto, Sr. Presidente. 
“Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3, de 2011 - CN, na forma proposta pelo 

Poder Executivo, com a conseqüente rejeição das emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 27, 28, 
29, 32, 33, 34, 35. As emendas de nºs 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 devem ser 
declaradas inadmitidas pela Presidência da CMO, nos termos do Art. 15, XI, da Resolução n.º 1, de 2006 - CN. 

Sala da Comissão.” 
Este é o voto do Senador João Vicente Claudino, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Senador Acir Gurgacz pela leitura do 

relatório. 
O relatório está em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem... 
Em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do Art. 146 da Resolução 1, alterada pelo nº 3, de 

2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator em seu voto. 
O relatório está em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir... 
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O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para discutir? Rogério Marinho. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu peço silêncio, por bondade. Rogério. 
Vamos restabelecer o silêncio do plenário e da assistência, por bondade. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Senadores e 

Senadoras, são 15h46min. Nós pedimos para iniciar esse processo de discussão justamente porque se trata de 
um crédito extremamente importante, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de quase 1 bilhão de reais. 

Isso é mais uma demonstração, Sr. Presidente, de que o Governo tem dificuldades em operar o 
Orçamento. Um bilhão de reais não são 100 milhões ou 50 milhões de reais. E abre-se um crédito extraordinário 
nesse valor apenas seis meses depois de iniciado o período desse novo Governo, o que demonstra que não 
houve planejamento, não houve uma programação adequada. 

O Governo, infelizmente, tem tratado o nosso Orçamento como uma peça de ficção. E como tem a 
condição, utilizando-se dos recursos que o Regimento lhe propicia, de fazer esse tipo de arranjo contábil, que é 
legal, que é normal, infelizmente ele não teve o necessário cuidado, quando da elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária. 

Aliado a isso, Sr. Presidente, é importante dizer que nós estamos com um projeto de lei e com um 
orçamento em vigor que há quase oito anos vem sendo pressionado, de forma geométrica, pelos restos a pagar, 
que todos os anos são aumentados, são superlativos e impedem a correta execução orçamentária do ano em 
vigor. 

Vejam que no dia 30 de junho, terminados os primeiros seis meses da atual administração, o balanço 
do principal projeto do Governo, que trata de investimentos públicos, o PAC, apontava 4% apenas, 3,9% de 
investimentos no PAC. É muito pouco, Sr. Presidente: 3,9% de um orçamento de quase 40 bilhões de reais. E 
por que isso? Porque o Governo, a exemplo dos anos anteriores, vem com os restos a pagar, que foram 
inscritos na dívida da União, e isso pressiona o orçamento deste ano. 

Então, para efeito de visibilidade, de transparência, de acompanhamento, é absolutamente impossível 
que esse Legislativo, que a Nação brasileira possa verificar, na prática, se o Orçamento, que é a peça mais 
importante do Legislativo, na hora em que é aprovado, representa verdadeiramente a vontade da Nação. 

E essa situação é mais grave ainda na hora em que ela se configura como uma situação que é repetida. 
O Relator, inclusive, tentou tomar uma medida, que considero profilática, importante, de estabelecer um redutor 
nos restos a pagar do ano subsequente, para evitarmos atitudes que aconteceram no último ano do ano 
passado, quando o Presidente Lula, no dia 31, no último dia do seu Governo, emite um decreto determinando 
que os restos a pagar, no caso do Legislativo — quer dizer, oriundos de emendas parlamentares — seriam 
absolutamente extintos do Orçamento Geral da União a partir de abril. E em razão de um desgaste 
desnecessário entre o Legislativo e Executivo, esse prazo foi ampliado e novamente ampliado, e, agora, temos 
um outro prazo, que me parece que será nos próximos 90 dias. 

Então, essa é uma situação que aflige a todos nós e nos incomoda, porque não vemos a necessidade 
de trabalharmos o Orçamento dessa maneira, sem um redutor e sem a possibilidade de termos a visibilidade e a 
transparência adequada para que o Legislativo faça o seu papel, que é o papel importante e precípuo de 
fiscalizar o Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Dentro da hora! 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, falta 1 minuto ainda. Comecei às 13h46min, 

falta 1 minutinho ainda. 
Sr. Presidente, só para concluir, quero dizer a V.Exa. que nós estamos extremamente otimistas de que 

esta Comissão fará um trabalho adequado, as divergências serão superadas, e os nossos pontos de dissenso — 
que, na verdade, são e merecem ser o dissenso da Nação brasileira — imperarão no final. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito obrigado a V.Exa. pela disciplina do horário: não 

permite subtração, nem adição e não se deixar aditivar. 
Deputado Vaz de Lima com a palavra. São 15h51min. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, ouvi atentamente a parte do relatório lido pelo Sr. 

Relator. Acho até que deveríamos ler — e vou fazer isso no próximo — os anexos tão importantes para 
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podermos ver aqui, mas fui manuseando o processo, e, enquanto isso, percebi que no projeto de lei, que trata 
desse crédito suplementar em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, no valor de quase 1 bilhão de reais, o nobre Relator deixou de examinar, na minha avaliação, 
com mais vagar, as emendas que foram propostas. E acabou, numa única canetada, rejeitando todas elas ou, de 
outra forma, fazendo uso do Regimento para que V.Exa. declarasse inadmitidas algumas delas. 

Mas para conhecimento de todos — especialmente daqueles que veem e acompanham atuação deste 
Governo, que se diz um Governo voltado para o social —, vejam que emendas foram rejeitadas, algumas delas, 
pelo nobre Relator. 

Por exemplo: uma emenda do nobre Deputado Efraim Filho estava propondo 3 milhões de reais para 
apoiar projetos de infra-estrutura e de serviço em territórios rurais no Estado da Paraíba. Foi rejeitada! 

Ainda do Deputado Efraim Filho, propondo 5 milhões de reais para os Serviços de Proteção Social 
Especial para crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e suas famílias, também 
foi rejeitada! 

Bom, mas aí poderíamos dizer: o Deputado Efraim Filho é da Oposição. Mas não; O Deputado Milton 
Monti, que não é da Oposição, é do PR, propõe uma emenda para a estruturação da rede de serviço de 
proteção social no Estado de São Paulo. Também foi rejeitada! 

O Deputado Edivaldo Holanda Júnior, que é do Maranhão e também da base governista, propõe, de 
forma semelhante, recursos para serviços de proteção social básica às famílias do Maranhão. Também essa 
emenda foi rejeitada. 

O Deputado Sandro Mabel, também da base governista, propõe recursos para a estruturação de rede 
de Serviço de Proteção Social Básica. Aí não fala nem sequer o Estado. E também, Deputado Claudio Cajado, 
foi rejeitada. 

Eu fico imaginando que este Governo, que fala tanto do social e rejeita emendas tão importantes como 
esta... Falo de uma última do Deputado Angelo Vanhoni. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para concluir, Sr. Deputado. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Para concluir, Excelência. 
Também uma outra de acesso à água para produção de alimento para autoconsumo. Também foi 

rejeitada, Excelência. 
De maneira que quero deixar meu registro: a despeito de toda discussão que tem sido feita neste 

Governo no tocante à sua preocupação social, a rejeição dessas emendas leva-nos a pensar exatamente o 
contrário. 

Obrigado, Excelência. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para discutir, Deputado Domingos Sávio. São 

15h55min. 
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, na mesma linha do nobre colega que acaba 

de me anteceder, não posso deixar de registrar minha surpresa e, também, nossa decepção de constatar que a 
participação desta Casa, que a prerrogativa do Parlamento de contribuir para que a governabilidade ocorra, 
atendendo a todo o País, que a República de fato seja compreendida em toda sua dimensão vem sendo 
cerceada e, às vezes, aqui dentro mesmo. 

Ao termos um projeto como este aprovado — e eu não quero aqui dirigir o foco da minha análise ao 
nobre colega Relator —, entendo que vivemos uma situação que precisa ser analisada de uma maneira mais 
ampla. Claro que o Relator é quem tem a prerrogativa de acatar ou de rejeitar as emendas. Mas eu sinto que o 
Congresso vive um paradoxo que precisa ser repensado por todos nós. E a Comissão de Orçamento deve ser 
palco dessa reflexão da autonomia do Congresso. 

Não estou falando de Oposição ou de Situação, estou falando de um princípio fundamental para que a 
democracia seja plena. Além das prerrogativas de fiscalização, na organização do Orçamento e no 
acompanhamento da sua execução, assenta-se uma das principais funções deste Parlamento e a melhor 
condição de representarmos nosso povo. 

E, aí, eu vejo uma conexão muito grande dessa matéria que estamos debatendo com a discussão da 
peça principal da pauta de hoje, que é a LDO, e da emenda que esta Casa acrescentou, preocupando-se em 
garantir que não haja contingenciamento nas emendas parlamentares. A conexão que eu faço, Sr. Presidente... 
E peço atenção dos colegas Deputados e Senadores, especialmente da base do Governo, para uma reflexão. 
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Eu digo isso como a tranquilidade de quem foi Líder do Governo em Minas Gerais, do nosso querido 
Governador Aécio Neves, em 8 anos de mandato como Parlamentar estadual, e acho que é hora de as Casas 
Parlamentares fazerem essa reflexão: emenda Parlamentar é algo que precisa ser tratado não apenas como um 
direito do parlamentar, mas um dever do Estado atinar para as demandas que vêm da sociedade e respeitá-las. 

Quando isso não ocorre, emenda parlamentar vira favor, e quem mais perde com isso é a base do 
Governo. Quando alguém foi atendido, tendo suas emendas parlamentares liberadas, está perdendo a grande 
prerrogativa que o trouxe a esta Casa, que é discutir e ampliar em projetos como este a participação do povo, 
que é discutir e melhorar a estrutura do nosso País. 

Não é a Oposição quem mais perde; quem mais perde, no meu entendimento, é a própria base do 
Governo. É claro que há uma conexão entre essas matérias. É frequente vermos a recusa de emendas, tanto da 
base do Governo, como de Oposição, como algo que vem de maneira generalizada. “Não, não pode.” 

Muitas vezes, um técnico de um Ministério, alguém que não tem nenhuma sensibilidade e nem um voto, 
decide, chega aqui e diz — “Olha, pode ou não pode acolher emendas” — a um Senador da República, e 
prevalece isso. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para concluir, Deputado Domingos Sávio. 
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estou caminhando para a conclusão, Sr. Presidente. 
É hora desta Casa refletir sobre isso. Não podemos abrir mão das fundamentais prerrogativas deste 

Parlamento. Creio eu que o projeto poderia ter sido bem melhorado se essas emendas pudessem ter sido, pelo 
menos em parte, acolhidas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A discussão está encerrada. Já tinha encerrado, mas... 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Já tinha encerrada a discussão, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Já tinha encerrado, mas eu vou ouvir — permitam-me 

— o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, na mesma linha que nós 

estamos nos posicionando, a peça orçamentária, a cada dia, fica mais fictícia. O que nós prezamos — e V.Exa. 
está conduzindo muito bem os trabalhos — é que pudéssemos, realmente, ter uma peça orçamentária em que 
os Parlamentares, os Senadores, os Deputados, os Governadores, os Prefeitos tivessem a tranquilidade de 
haver dentro da peça orçamentária metas estabelecidas e cumpridas. 

No momento em que em poucos meses de um ano Legislativo recebemos um volume já significativo de 
suplementação, isso demonstra dois erros: um erro do Legislativo e um erro do Executivo. Ambos erraram nessa 
peça orçamentária que propusemos para o ano de 2011. 

Não estamos ainda com execução orçamentária praticamente mínima, pífia, e já estamos fazendo 
substituições de rubricas orçamentárias, nós estamos fazendo suplementações de programas, muitos deles que, 
às vezes, efetivamente não vão nem acontecer. 

Há suplementações e solicitações de suplementações em que observamos a necessidade de alocar 
recursos para pagamento de imóvel, por exemplo, na área da cultura. Pagamento de imóvel no Instituto Rio 
Branco. 

Então, há necessidade de um planejamento mais eficaz, de um planejamento em que possamos, como 
Parlamentares, o Executivo, tanto o Executivo Municipal, o Executivo Estadual e o próprio Executivo federal, ter 
ciência de que essa peça orçamentária será cumprida e que ela realmente expressa aquilo que a população 
deseja, e não ficarmos horas e mais horas remanejando recursos, suplementando recursos, cancelando 
recursos. Se houve cancelamento é porque aquela meta não foi bem estabelecida; se houve suplementação é 
porque também aquela meta foi mal estimada nesse sentido. 

Então, agradeço a V.Exa. a compreensão de nos ceder esse aparte para que possamos, cada vez 
mais, aprimorar a peça orçamentária em âmbito nacional. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A discussão está agora encerrada. 
Em votação o relatório do eminente Senador Acir Gurgacz. Inicialmente apresentado pelo Senador João 

Vicente Claudino, nomeado ad hoc Senador Acir Gurgacz, na representação da Câmara dos Deputados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
No Senado Federal. (Pausa.) 
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Aprovado. 
Requerimento de Inversão de Pauta. 

 “Requeiro, nos termos do art. 175 do Regimento Interno do Senado, 
a apreciação da Pauta nº 14, de 2011, no sentido de ser apreciado 
inicialmente o Requerimento nº 14, de 2011; item 7, Requerimento nº 14 de 
2011, nesta sessão ordinária.” 

Deputado Giroto, autor do requerimento, com a palavra por 5 minutos. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Sr. Presidente, solicitei a inversão de pauta justamente pelo motivo que o 

requerimento do Deputado Wellington Roberto traz para esta Comissão um grupo de trabalho para que 
possamos orientar as obras que serão executadas para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

É dessa forma que eu solicito que V.Exa. coloque em votação. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira... Havendo quem queira discutir, são três inscritos. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente,... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Rogério Marinho, Deputado Domingos Sávio 

e Deputado Vaz de Lima. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O Deputado Raimundo Gomes de Matos também está 

inscrito. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ele não pediu, mas eu vou inscrevê-lo. O Deputado 

Raimundo Gomes de Matos também está inscrito. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Senadores, às 16h04min nós estamos na Comissão de Orçamento discutindo a inversão de pauta de um projeto 
em que, durante os últimos 2 meses, nós nos colocamos  em obstrução. E não o fizemos, Sr. Presidente, por 
pirraça ou por uma questão circunstancial ou menor. Nós o fizemos fundamentados no respeito que esta 
instituição precisa ter com a Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, que foi criada justamente para 
moralizar esta Comissão, em função das graves acusações que ela havia sofrido, e permitir tanto a alternância 
dos seus membros quanto a participação equânime, equilibrada, da Oposição e da Situação nos Comitês que a 
compõem.  
 Sr. Presidente, a Resolução nº 1 permite a criação dos Comitês de Acompanhamento, inclusive no caso 
em tela, da execução orçamentária e financeira, por parte do Governo Federal. Essa incumbência é deste 
Comitê, o único Comitê — chamo a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados — presidido pela 
Oposição, presidido pelo ilustre Deputado Vaz de Lima, e que tem sido extremamente proativo, com vários 
requerimentos protocolados nesta Casa, todos eles na perspectiva de encontrarmos a melhor maneira de fazer 
com este Comitê funcione efetivamente. A execução orçamentária é extremamente importante, e o equilíbrio e o 
bom senso da Casa permitem que a Oposição aqui representada acompanhe a execução orçamentária e 
financeira do Governo Federal.  
 Com todo o respeito ao Deputado Giroto, aos Deputados do PR, autores do requerimento, que são 
bons e bem-intencionados Deputados, a meu ver, esse grupo de trabalho que está sendo criado, ou que se 
pretende criar, é uma superposição, Sr. Presidente, é uma espécie de comitê auxiliar do Comitê. E certamente 
vai haver algum confronto, o que não é necessário, e superposição, principalmente, de trabalho.  
 Por essa razão, nós nos colocamos contra essa inversão e pedimos aos companheiros Congressistas 
da Comissão, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, que verifiquem a possibilidade de nos apoiar 
contra a inversão e, posteriormente, se ela acontecer, contra o requerimento, em função justamente da 
necessidade de termos um equilíbrio democrático nesta Comissão, que está sendo garantido pelo fato de que a 
Oposição aqui preside o Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária da Comissão 
de Orçamento. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. 
 Pela ordem de inscrição, com a palavra o Deputado Domingos Sávio, às 16h07min. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, o coordenador da nossa bancada, Deputado 
Rogério Marinho, fez uma exposição, e eu venho complementar esse raciocínio da seguinte forma.  

Esta Casa se organiza de forma regimental. E, por sua vez, também as Comissões desta Casa. As 
prerrogativas dessas Comissões são muito claras e, naturalmente, devem ser exercidas plenamente. Sempre 
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que tivermos uma situação que possa trazer esse ou aquele entendimento de divergência à iniciativa de criar 
mais uma subcomissão ou mais um grupo de trabalho, fatalmente vamos acabar construindo aqui uma Torre de 
Babel. Isso não é bom para o ambiente democrático. 

É claro que somos absolutamente a favor de um acompanhamento rigoroso, não só das obras da Copa 
do Mundo e dos Jogos Olímpicos, mas também de toda e qualquer obra. Entendemos que esta seja talvez a 
função sagrada do Parlamento: a de fiscalizar. E a Comissão de Orçamento, em particular, deve debruçar-se 
sobre esse tema de maneira permanente, através de todos os seus membros, indiferentemente de serem da 
Oposição ou da base do Governo.  

Ocorre, como já foi lembrado, que já existe um comitê ou uma subcomissão — é quase redundante; 
mas a expressão mantida no ordenamento jurídico da Casa é comitê de acompanhamento e execução de obras 
públicas ou execução orçamentária — com essa prerrogativa. Ora, daqui a pouco vão começar a criar outra 
comissão para cumprir a função da Comissão de Orçamento. Assim existem várias outras Comissões nesta 
Casa, que correm esse tipo de risco, de invasão da sua competência. Aliás, este é um princípio fundamental na 
organização do Estado de Direito: as competências do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. E aqui também a 
competência da Comissão de Orçamento e dos seus Comitês. 

Imaginem se agora os Deputados da Oposição começarem a pressionar para criar grupos de trabalho 
que se sobreponham ou que venham a concorrer com os Comitês presididos por outros partidos que não 
comungam com as nossas ideias. É uma precedência que pode vir a ocorrer nesta Casa. 

E inverter a ordem da pauta neste momento é acirrar a discussão de um tema quando estamos 
buscando construir convergências, Sr. Presidente. Chamo a atenção dos demais colegas para isso. Nós 
estamos fazendo um esforço para construir convergência, para construir entendimento e votar a LDO, que é a 
pauta maior desta tarde. E, votando a LDO, criamos todo um clima favorável à continuidade do trabalho desta 
Comissão. 

Então, não vejo razão para tentar votar uma matéria que gera polêmica numa tarde em que a nossa 
atenção deve estar concentrada em construir a convergência. Este tema vai acirrar a divergência.  

De minha parte, tenho clareza de que não há nenhum problema em fazermos esforços para fiscalizar 
mais. Eu quero que fiscalize. A Oposição é quem mais quer que se fiscalizem as obras da Copa do Mundo e 
todas as outras obras. Isso é natural em qualquer governo. O que não queremos é que se crie um grupo de 
trabalho paralelo a algo que já existe no Regimento, tirando de certa forma prerrogativas de um comitê que já 
existe, que é regimental. A Oposição poderia ter focado seu interesse em outro comitê, na hora de fazer, como 
regimentalmente previsto, as escolhas. Regimentalmente, optamos por este Comitê. E agora vão tentar nos 
puxar o tapete? Para usar uma expressão bem popular. 

Isso não é adequado, não é de bom alvitre, não vai contribuir para a convergência. Então, faço um 
apelo para que não votemos a favor desta inversão de pauta, porque ela não vai melhorar em nada o trabalho 
desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado Domingos. 
Em discussão. 
Com a palavra o Deputado Vaz de Lima, às 16h12min. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - V.Exa. está rigoroso. 
Sr. Presidente, nobres pares, o que estamos discutindo, ainda, é um requerimento de inversão de 

pauta. 
Vejam só: estamos buscando neste semestre todo, como disse bem o Deputado Domingos Sávio, a 

convergência em assuntos importantes analisados por esta Comissão. Para que qualquer Comissão ou qualquer 
Casa legislativa funcione bem, há um ordenamento jurídico que disciplina esse funcionamento. E não é diferente 
aqui na Comissão Mista de Orçamento. A Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, dispõe sobre a 
Comissão Mista Permanente de Orçamento e disciplina como vamos dar andamento aos nossos trabalhos. 

É bom que seja assim, é importante que seja assim, para que não fique ao alvitre da própria 
Presidência ou de um grupo majoritário dentro da Comissão, para que não haja dentro da Comissão sentimentos 
outros que não aqueles que preservem o direito de todas as bancadas e de todos os Parlamentares. 

Pois bem. Não este colegiado atual, mas o colegiado que representava naquele momento — em 2006, 
para ser preciso — definiu que a Comissão Mista de Orçamento teria Comitês Permanentes. E disciplinou a sua 
constituição, o seu funcionamento. Naquela oportunidade, definiu a existência de quatro Comitês: o de Avaliação 
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da Receita; o de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades; o de 
Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária; e o de Admissibilidade de Emendas. 
 Pois bem, Excelência. O que pretende o requerimento? Que, se invertida a pauta, discutamos 
posteriormente. É exatamente adentrar no Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução 
Orçamentária. Vamos discutir isso posteriormente, se tempo tivermos. 

Mas gostaria desde logo de apelar aos nobres pares para que não façamos a inversão pedida no 
requerimento. Vamos nos ater àquilo que queremos agora: LDO. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao querido Deputado Vaz de Lima. 
Com a palavra o eminente Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, quero parabenizar a iniciativa do 

Deputado Wellington e por sua preocupação com a Copa do Mundo. Só que essa preocupação deveria ter sido 
manifestada nos anos de 2008, 2009, 2010 e não somente agora. Em termos de convocação extraordinária, 
estamos aqui para avançar na LDO. Creio ser inoportuno este requerimento, até porque vai haver superposição 
de ações, tendo em vista a Resolução nº 1, a primeira resolução da Comissão. Se aprovarmos este 
requerimento, vai chocar com a tarefa, a missão de fazer todo esse acompanhamento e essa articulação entre 
os órgãos federados para a execução das obras da Copa.  

Ora, essa preocupação seria pertinente nos anos anteriores. Na justificativa que apresentou, o 
Deputado Wellington afirma: “A FIFA não esconde sua preocupação com a Copa de 2014”. Demonstrou que 
efetivamente o Governo do Presidente Lula e, até o momento, o Governo da Presidente Dilma não têm 
avançado na execução das obras da Copa. Mas não cabe agora aprovarmos requerimento para instituir um 
grupo de trabalho que, em 180 dias, apresente conclusões, já que temos um comitê que vem acompanhando 
esse assunto.  

Então, para não gerar dificuldade na tramitação das outras matérias aqui pautadas, solicitamos ao 
Deputado Wellington que, se for o caso, retire esse requerimento porque é intempestivo e inoportuno. Se isso 
tivesse acontecido em 2007, 2008, 2009, poderíamos até concordar, mas, no exato momento, é inoportuno 
apreciarmos esta matéria.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o último orador inscrito para discutir o 
requerimento de inversão, eminente Senador e poeta Inácio Arruda. 
 O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Grande poeta paraibano, quero dizer que há, somente no 
Senado, pelo menos duas subcomissões para acompanhar a Copa do Mundo. Então, não vejo nenhuma 
sobreposição de atividade que queremos aqui realizar ou que vá conflitar. Esse é o caso específico do quanto 
mais, melhor. Não haverá qualquer dificuldade. Por quê? Porque esta matéria é de interesse de todos os 
Parlamentares e de todo o Brasil. 
 Então, se já existem no Senado pelo menos duas subcomissões — e V.Exa. participa de uma delas; se 
aqui na Câmara já existem também algumas, acho que não vamos ter nenhuma dificuldade, acho que é mais 
uma forma de acompanharmos esse grande empreendimento que o Brasil realizará. 
 Por isso, estamos de acordo, com todo o respeito aos nossos colegas que se opõem.  
 Obrigado, Sr. Presidente. Vamos à frente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em votação na representação da Câmara dos 
Deputados o requerimento de inversão. 
 Aqueles que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 
 Aprovado na Câmara dos Deputados, contra os votos dos Deputados Raimundo Gomes de Matos, 
Rogério Marinho, Domingos Sávio e Vaz de Lima. 
 Em votação no Senado. (Pausa.) 
 Aprovado, contra o voto do Senador Cyro Miranda. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, peço verificação na Câmara. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pediu verificação na Câmara o Deputado Rogério 
Marinho. Depois faço a votação no Senado. 
 Regimentalmente, V.Exa. tem que ter apoiamento, e esse apoiamento é de 10% dos presentes. É bom 
V.Exa. “dosimetrá-lo”, porque conta para a presença. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu questiono o seguinte: o apoiamento também conta para 
a presença? 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Conta. O Regimento é bastante claro. Já o li de cima a 
baixo naquela vez passada. É o Regimento Único do Senado. Conta para a presença. Pode confiar. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não é só quem faz, não? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não, não. Quem apoiou também. (risos) Pode confiar, 
porque eu já vi. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, é de quanto o mínimo? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - De 10%. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, são três. Há 40 nesta Casa?  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Há 40. Então, 10% equivalem a quatro... São três.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Três? São 30. 
 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - São 31. Vamos aproximar para quatro ou para três? Está 
muito mais perto de três. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não existe meio Deputado nem meio Senador. São 
quatro Deputados.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, três. Três. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos lá, Rogério, são quatro Deputados. Enumere 
V.Exa. e mais três. Pronto. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, eu e mais dois: Cajado e Raimundo.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ninguém aqui vai cortar um Deputado ou um Senador 
no meio. (risos) Então, esta Presidência decide que são quatro Deputados. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Raimundo, Cajado e Vaz. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Raimundo, Cajado e Vaz, além do Deputado Rogério 
são os quatro Deputados — até para efeito futuro, porque vamos fazer várias votações nesse sentido. 

Raimundo, Cajado e Vaz. Quem pediu foi Rogério. 
Vamos designar o Senador Anibal Diniz para secretariar os nossos trabalhos. (Pausa.) 
O Senador Anibal Diniz vai fazer a chamada nominal, por força da verificação nominal pedida pelo 

PSDB, dos representantes da Câmara dos Deputados. (Pausa.)  
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Como vota o Deputado Arlindo Chinaglia? 
 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Favorável ao requerimento de inversão de pauta. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado Geraldo Simões. 
 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sigo a orientação do partido, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado Rui Costa. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço aos Srs. Parlamentares que falem ao microfone, 
para efeito de registro pela Taquigrafia e de documento.  
 O SR. DEPUTADO RUI COSTA - “Sim”.  
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado André Vargas. 
 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - “Sim”. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - O PT está completo. 
 PMDB: 

Deputado André Zacharow. (Pausa.) Ausente. 
 Genecias Noronha. 
 O SR. DEPUTADO GENECIAS NORONHA - Favorável ao requerimento, Sr. Presidente.  
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado João Magalhães. (Pausa.) Ausente. 
 Deputado José Priante.  
 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Favorável.  
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado Marçal Filho. 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - A favor da inversão. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Como vota o Deputado Raimundo Gomes de Matos? 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - “Não” ao requerimento. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado Rogério Marinho. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - “Não” ao requerimento.  
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 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado Rodrigo de Castro. (Pausa.) Ausente. 
 PP: 

Deputado Dilceu Sperafico. (Pausa.) 
 Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.) 
 Deputado Roberto Britto. 
 O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - “Sim”. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - DEM: 

Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) 
Deputado Efraim Filho. (Pausa.) 
Deputado Vitor Penido. (Pausa.) 
PR: 
Deputado Giroto. 
O SR. DEPUTADO GIROTO - Pela inversão. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ- Deputado Wellington Roberto. 
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Sim”. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - PSB: 
Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Valtenir Pereira. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ausente. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - PDT: 
Deputado Ademir Camilo. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ausente. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado João Dado. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Fábio Ramalho. (Pausa.) 
Deputado Rubens Bueno. (Pausa.) “Sim”. 
Deputado Nilton Capixaba. 
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - “Sim”. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado Edmar Arruda. (Pausa.) Ausente. 
Deputada Luciana Santos.  
A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - “Sim”. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Deputado George Hilton. (Pausa.) 
Por acaso, algum titular deixou de votar? (Pausa.) 
Vamos aos suplentes. 
PMDB: 
Votam dois: Deputado Benjamin Maranhão. (Pausa.) Ausente.  
Deputado Danilo Forte. (Pausa.) Ausente. 
Geraldo Resende. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Pedro Chaves. 
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - “Sim”. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - PSDB: 
Vota um suplente: Deputado Carlos Brandão. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Domingos Sávio. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Vaz de Lima. 
O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - “Não”. 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - PP: 
Votam dois suplentes: Deputado Carlos Magno. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Luiz Argôlo. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Roberto Teixeira. (Pausa.) Ausente. 
DEM: 
Votam dois suplentes: Deputado Alexandre Leite. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Heuler Cruvinel. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.) Ausente. 
PSB: 
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Votam dois: Deputado Audifax. (Pausa.) Ausente. 
Deputado Edson Silva. (Pausa.) Ausente. 
PDT: 
Votam dois: Deputada Sueli Vidigal. (Pausa.) Ausente.  
Deputado Ângelo Agnolin. (Pausa.) Ausente. 
Bloco PV/PPS: 
Deputado Antônio Roberto. (Pausa.) Ausente.  
Deputado Moreira Mendes. (Pausa.) Ausente. 
PSC: 
Deputado Hugo Leal. (Pausa.) Ausente. 
PRB: 
Deputado Márcio Marinho. (Pausa.) Ausente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Encerrada a votação na Câmara dos Deputados. 
Passa-se à contagem dos sufrágios. (Pausa.) 
Vamos terminar a votação na Câmara, que eu passo à votação no Senado, como quer V.Exa. (Pausa.) 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Votos “sim”: 16; votos “não”: 3. Total: 19 votantes. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Aprovada a inversão de pauta na Câmara. 
Recolho os votos da representação do Senado. 
Como vota o Senado? Às 16h30min. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Sr. Presidente, peço verificação numérica para o Senado, por 

favor. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. tem que ter o apoiamento de mais dois 

Senadores. (Pausa.) 
Senador Inácio Arruda, Senador Delcídio do Amaral, Senador Acir Gurgacz, Senadora Lídice da Mata, 

Senador Anibal Diniz e Senador Walter Pinheiro. Com o voto contrário do Senador Cyro Miranda. 
Aprovada a inversão no Senado, com o voto contrário do Senador Cyro Miranda e do Senador Jayme 

Campos, meu queridíssimo Governador. 
Vamos para a frente. 
Apreciação do Requerimento nº 14, que requer a constituição de Grupo de Trabalho para, em caráter 

preventivo, acompanhar e fiscalizar o planejamento, a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal à realização da Copa do Mundo de 
Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

O autor, Deputado Wellington Roberto, está com a palavra. 
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, eu vou me ater àquilo que foi 

distribuído, até porque esse requerimento está mais conhecido do que Myrna e eu nesta Comissão. (Risos.) 
Esse requerimento já está mais conhecido do que Myrna, mais conhecida do que eu aqui dentro. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O requerimento está em discussão. 
Deputados Rogério, Domingos, Vaz e Raimundo. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O Deputado Cajado também vai discutir. 
Sr. Presidente, às 16 horas e... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Às 16h31min. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Às 16h32min.  
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, Srs. Congressistas, é evidente que a 

discussão que se estabelece aqui é díspar. Há uma força muito forte aqui, do Governo na Casa, e essa força 
infelizmente impede que o debate ocorra na sua substância, no que ele é mais essencial. A nossa preocupação 
é a de defender aqui a isenção, a autoridade e a legitimidade da Comissão de Orçamento. 

Sr. Presidente, nós estamos, é evidente, criando dentro da subcomissão de fiscalização da execução 
orçamentária e financeira uma superposição clara, quando precisamos justamente possibilitar um mínimo de 
equilíbrio nesta Casa. Qualquer democracia, em qualquer país do mundo, necessita de uma oposição, não 
apenas como é a Oposição neste Parlamento, uma oposição atuante e propositiva, mas também com os 
instrumentos adequados para fazer o seu papel de fiscalizar de forma correta, de forma objetiva, de forma 
absolutamente impessoal a execução orçamentária do Executivo; para apontar e corrigir distorções; para 
apontar e corrigir eventuais superfaturamentos; para permitir que os órgãos de controle da sociedade, 
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notadamente o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público, tenham 
deste Congresso uma posição proativa e não apenas uma posição receptiva e passiva, reagindo às denúncias 
veiculadas na grande imprensa do País. 

É evidente que isso ocorre, Sr. Presidente, porque nós não estamos corretamente instrumentalizados. 
Nós estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a nossa maior preocupação desde o início foi com 
a transparência, com a possibilidade de obter uma condição melhor, mais lúcida, mais transparente, de verificar 
o que ocorre no Governo.  

E, se esse projeto de lei passar, Sr. Presidente — e é evidente que nós todos, como falou o Deputado 
Domingos Sávio, queremos o maior nível de fiscalização possível —, como estabeleceremos, dentro da 
Comissão de Orçamento, em contraposição à própria Resolução nº 1, dois entes absolutamente idênticos, que 
vão ter a mesma função? É claro que vai haver alguma dificuldade, que vai haver superposição, que vai haver 
enfrentamento. E isso não é louvável, isso não é desejável. Não é o nosso entendimento nem o nosso desejo. 
 Por isso, Sr. Presidente, pedimos aos nossos pares, àqueles que talvez não tenham entendido o 
espírito desta nossa discussão e que votaram de forma açodada, que votaram certamente em função do pedido 
dos seus Líderes, que reflitam. O que estamos discutindo aqui não é uma posição de governo ou de oposição, 
mas a preservação da identidade do nosso Parlamento, o respeito à Oposição, porque vivemos num regime 
democrático. Oposição e situação são circunstâncias, são contingências. Quem hoje é oposição amanhã poderá 
ser governo. E queremos, evidentemente, na hora em que formos Governo, tratar a Oposição da mesma 
maneira como estamos sendo tratados, para o bem da sociedade, para o bem da democracia e para o bem do 
povo brasileiro. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Agradeço a V.Exa., mas ainda tenho 1 minuto. Eram 
16h31min. Agora são 16h35min. 
 Só para concluir, Sr. Presidente, pediria a V.Exa., como magistrado que é — estou no limiar do meu 
tempo —... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com certeza. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - ... que, usando a autoridade moral que tem sobre nós pela 
sua condução firme, correta, equilibrada, equânime, fizesse ver, de acordo com as suas condições de 
magistrado, evidentemente, aos nossos companheiros Congressistas a importância de preservarmos o nosso 
Comitê, sem essa interferência que julgo indevida. 
 Muito obrigado, Excelência. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. 
 Deputado Vaz de Lima, com a palavra, às 16h36min. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Pois não, Excelência. 

Vamos agora ao mérito daquilo que estávamos votando. Votamos o requerimento de inversão; vamos 
votar agora o mérito. 
 O que se requer é a constituição de um grupo de trabalho para acompanhar e fiscalizar o planejamento, 
a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pelos órgãos... Ora, o que está em 
discussão é o fato de que já existe, dentro da Comissão Mista de Orçamento, o Comitê de Avaliação, 
Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, ao qual compete acompanhar, avaliar e fiscalizar a 
execução orçamentária e financeira; apreciar o recebimento das informações; analisar as informações 
encaminhadas pelo tribunal; e, finalmente, analisar as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de 
Contas da União, exceto as relativas a obras e serviços com indícios de irregularidade e as relativas à receita, 
porque existem comitês específicos para isso. 
 Ora, o que se propõe, com a criação desse grupo de trabalho, é exatamente usurpar do Comitê 
legitimamente constituído a sua condição de acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução orçamentária. O que 
está por trás de tudo isso? O que se quer com isso? Gostaria até de não ser o Coordenador do Comitê para 
poder dizer com mais propriedade essas coisas, para não legislar em causa própria. 

O que há, Srs. Deputados, Srs. Senadores, no âmago do requerimento? Por que se pretende esvaziar o 
Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária? 
 Aliás, esta Casa funciona com Comissões. Há aqui uma Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle. Naquela Comissão, à qual também pertenço — e o Deputado Wellington, autor do requerimento, 
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também pertence —, há um subcomitê, para acompanhar as obras da Copa. Por que vamos sobrepor, nesta 
Comissão, mais um órgão colegiado, um grupo de trabalho? 
 Eu gostaria de apelar para a consciência dos Srs. Congressistas no sentido de que não rasguemos o 
nosso Regimento. É ruim quando se trabalha assim. Quando se faz assim, Senador, o próximo passo, ou a 
próxima vítima pode ser um dos senhores, exercendo uma atividade num subcomitê, ou num grupo de trabalho, 
ou numa comissão. É ruim que façamos isso, que deixemos de lado aquilo que está organicamente constituído, 
para criar, ao sabor e ao prazer de alguns, um grupo de trabalho para usurpar competências. 
 Queria fazer esse registro. Preciso fazer esse registro. Respeito os nobres companheiros, mas é 
preciso que fique registrado nos Anais desta Comissão que o Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da 
Execução Orçamentária... Aliás, há aqui um requerimento, o item 10, em que são solicitadas informações 
adicionais ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda, exatamente de acordo com o que prevê o 
art. 22 do Regimento Interno desta Comissão Mista. 
 Eram esses o registro e o apelo que gostaria de fazer aos nobres pares. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - O.k., Deputado Vaz. 
 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio, às 16h41min. 
 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, na minha manifestação anterior, eu alertava 
sobre a minha preocupação em estabelecermos aqui uma superposição de funções, mas reiterava que desejo e 
considero como uma das funções magnas desta Casa a fiscalização detalhada, minuciosa. 
 Portanto, pode parecer contraditório quando estamos alertando que não nos parece adequado criar um 
grupo de trabalho com este propósito: fiscalizar o planejamento, a execução e o cumprimento de compromissos 
financeiros das obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Estamos alertando para o fato de que a 
superposição, ou essa competição interna, pode gerar problemas, principalmente para o Governo.  

Estou surpreso. Ao mesmo tempo em que elogiei aqui, hoje, o Líder do Governo no Congresso, 
Deputado Mendes Ribeiro — e não o vejo aqui agora —, registrei esse alerta. 

Eu já disse isto mais de uma vez: não vim para esta Casa para ser oposição intransigente. Tenho um 
compromisso com o País em primeiro lugar. Quero o bem do Brasil. Quero que a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos se deem de maneira adequada. E quero que a Presidenta Dilma seja bem-sucedida. 

Mas estou preocupado. Estou pasmo aqui. O Governo está de certa forma incentivando a criação de 
uma sobreposição de atividades. E sem muita clareza. Há no próprio corpo do requerimento, Sr. Presidente, algo 
surpreendente. Esta Casa acabou de votar, por solicitação do Governo, a criação de um regime especial de 
licitação de obras públicas, justamente para a Copa e para os Jogos Olímpicos. O requerimento propõe que se 
crie um grupo de trabalho para fiscalizar isso, sob a luz da Lei 8.666. Meu Deus do céu! Parece que não 
estamos nem acompanhando o que estamos votando. Foi clara a mudança feita na MP 527, já aprovada no 
Senado. Agora vamos criar um grupo de trabalho, com uma missão sobre algo que já não existe? Com um prazo 
de 180 dias. Mas se dará um poder a esse grupo de trabalho, Sr. Presidente. Esse poder vai falar em nome do 
Congresso, para ir em cima de quem está fazendo jogos, de quem vai administrar bilhões de reais, e dizer: 
“Olha, eu vim aqui para fiscalizar vocês”. 
 Vamos falar português claro nesta Comissão! É isso que vai ajudar o Governo a fazer uma gestão 
melhor, com menos crises, com menos problemas? 

Não tenho nenhum problema em votar. Vou continuar contra porque acho que não é bom para o Brasil 
e não é bom para esta Casa, para a transparência desta Casa, mas sinto que vai ser aprovado. Aí vou ter mais 
uma função: membro desta Comissão, vou acompanhar esse grupo de trabalho. Quero ver qual é o seu 
propósito. Se alguém quer fiscalizar e já é membro da Comissão de Orçamento e Fiscalização, tem prerrogativa 
para isso. Se alguém quer fiscalizar, há um comitê aqui dentro que já tem a função de fiscalizar a execução do 
Orçamento. Mas quer fiscalizar ou quer poder? Quer poder discricionário? Que pelo menos tivesse o cuidado de 
elaborar a proposta de poder ou a adequasse. É uma proposta de poder, para fiscalizar a Lei 8.666, que já nem 
tem a prerrogativa de acompanhar a execução de obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. 

É uma proposta de poder, para fiscalizar e cuidar de algo que vai acontecer daqui a 4 anos... Os Jogos 
Olímpicos serão daqui a 6 anos, parece-me. Enfim, da Copa do Mundo de 2014. Vai fazer um relatório em 180 
dias. Tem poder. Mas ajuda o País? A minha indagação é esta: ajuda o País? Ajuda o Governo? 

Eu acho que estou fazendo papel de Líder do Governo, neste momento, ao colocar isso nesse tom de 
desagravo para a Comissão de Orçamento. 
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 Eu vou manter a minha posição contrária porque estou muito convencido de que não ajuda o País, de 
que não ajuda esta Comissão. E não é claro este requerimento. Pelo contrário: traz vícios de origem. O 
requerimento propõe criar um grupo de trabalho para exercer o papel de fiscalização, focado nos ditames da Lei 
nº 8.666, para fiscalizar obras da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. 

Vai ser uma vergonha para esta Casa, para a Comissão de Orçamento, se sair isso amanhã na 
imprensa: “A Comissão de Orçamento aprova um requerimento, que vai fiscalizar”... Está aqui, Srs. Deputados, 
no teor da proposta, do requerimento: 

“Caberá ao Grupo verificar se o planejamento, a execução e a articulação dos órgãos e entidades federais 
responsáveis pela realização ou pelo financiamento dos investimentos estão adequados e devidamente 
respaldados em projetos, estudos e orçamentos indispensáveis à sua execução, nos termos da legislação 
vigente, em especial da Lei 8.666/93.” 

 Essa Lei 8.666, só para atualizar, todos sabem, foi alterada no que diz respeito exatamente às obras da 
Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, aprovada por esta Casa e aprovada pelo Senado. 
 Fica o alerta, Sr. Presidente. Acredito que esta Casa tem ainda a oportunidade de rejeitar este 
requerimento e evitar mais um desserviço ao País. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Se fosse no âmbito do Comitê do Deputado Vaz de 
Lima, não seria uma vergonha. A criação de um grupo de trabalho é uma vergonha.  
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Deputados! 
 Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Não. Eu inclusive cortei o microfone. 
 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Deputados! 

Eu até cortei o microfone, Deputado Domingos. 
 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Não, eu cortei o dele. Ele está falando fora do 
microfone. 
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Deputados! 
 Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 
 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de 
Matos. 
 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Eu peço ao Deputado Wellington Roberto que 
contribua com a continuidade dos trabalhos. 
 Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos, às 16h48min. 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, quando da solicitação de 
inversão de pauta, eu solicitei — estão gravadas as minhas palavras — que o Deputado Wellington Roberto 
retirasse este requerimento. Eu não disse o porquê. Ele não teve nem o cuidado, nem sua assessoria — a 
assessoria do Deputado Wellington Roberto —, de verificar que se estava votando uma coisa inócua. Nem ele, 
nem a assessoria dele. Eu não disse o porquê. 
 O Deputado apresentou matéria inócua: está escrito e assinado pelo nobre Deputado nordestino, 
grande defensor do nosso Nordeste, que esse grupo de trabalho vai se deter na fiscalização e no 
acompanhamento, especificamente, de obras e ações, baseado na Lei 8.666. 
 Será que nós vamos aprovar, Srs. Senadores, Srs. Deputados? Das duas uma — vamos ser bem 
claros: ou os nobres Parlamentares não leram o que está escrito aqui, ou vão votar uma coisa e deixar mais uma 
vez o Congresso Nacional à mercê da imprensa, para interpretar os nossos posicionamentos. 
 Por isto é que muitos Senadores e Deputados em determinados momentos não se intitulam defensores 
dos seus mandatos, pela vergonha de determinadas manobras que se fazem em determinadas Comissões e por 
nós não termos clareza do que nós queremos. 
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 Qual é o motivo desse Grupo de Trabalho? Alguém me dê por escrito quais são os reais motivos. Se 
não tivéssemos estabelecido aqui — e não importa se é PSDB, PT, PR, PMDB —, se a Comissão de Orçamento 
não tivesse, já na sua Resolução nº 1, não numa resolução de ontem, mas na Resolução nº 1, estabelecido um 
comitê para fazer esse acompanhamento, muito bem, concordo plenamente com o Deputado Wellington Roberto 
que nós precisaríamos compor uma Comissão para isso. 
 O que efetivamente esta Comissão vai fazer em 180 dias, se as licitações nem aconteceram, se nem os 
pré-projetos foram feitos? E vou além. Na própria justificativa, o Deputado diz o seguinte: “O Brasil foi confirmado 
como a sede da Copa em 2007”. Em 2007! Sete anos terão se passado até o começo do evento. Nenhum país 
antes foi escolhido com tanta antecedência como o Brasil. Nós precisamos agora aprovar a Medida Provisória nº 
527. Infelizmente, nós tivemos dois cearenses como Relatores, o Senador Inácio e o Deputado Guimarães. 
Coisa absurda! 
 O Brasil, em 2007, foi comunicado pela FIFA. Aqui se diz: “Nunca um país foi escolhido com tanta 
antecedência”. Agora, de uma hora para outra, precisamos fazer comitê disto, comitê daquilo, mudar a lei A, 
mudar a lei B, e tudo pela incompetência do Governo em fazer os devidos projetos. Incompetência do Governo 
não da Presidente Dilma, mas do Governo do Presidente Lula em aprovar, num pacto federativo, os orçamentos 
necessários para este grande momento para o Brasil que será a Copa de 2014. E ainda temos os jogos de 2016! 
 Eu solicitei ao nobre colega Deputado Wellington Roberto a retirada desse requerimento para não se 
gerar esse malestar, porque no requerimento há coisas inócuas, coisas que, ao pé da letra, não vão acontecer. 
Nós vamos aprovar esse requerimento, se for o caso, e instalar a Comissão com cinco membros, como é 
solicitado aqui: “O Grupo de trabalho terá 180 dias, e serão designados cinco membros pelo Presidente da 
Comissão”. No momento em que for estabelecido, o que efetivamente esse Grupo de Trabalho vai fazer? 
Praticamente nada. Então vai ser uma coisa morta. 
 Por isso estamos nos posicionando contra. E mais uma vez pedimos que, se for o caso, seja refeito o 
requerimento. Mas aprová-lo tal como ele está é, acima de tudo, uma inconsequência para esta Comissão. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Vamos votar. 
 Deputado Otavio Leite. 
 O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE - Muito obrigado. 
 Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu também quero fazer algumas ponderações aos colegas. 
 Lembro inicialmente que um dos pressupostos do Parlamento é o convívio compulsório entre partidos 
contrários. Assim estabeleceu a democracia, assim quis o povo. E os Parlamentos, evidentemente, decidem por 
maiorias. É preciso respeitar as maiorias. Mas também é intrínseca à finalidade do Parlamento o respeito às 
minorias. A ideia da proporcionalidade é que preside toda equação de divisão de espaços entre as múltiplas e 
inúmeras atribuições de um Parlamento. E, nesta Casa, verdade seja dita e justiça seja feita, ao longo dos 
tempos, embora sempre haja uma maioria, o direito à equação e aos espaços das minorias é preservado, vide, 
por exemplo, a definição das Comissões Permanentes. É lamentável que em algumas Casas Legislativas do 
Brasil — Assembleias ou Câmaras de Vereadores — a maioria se forme e não haja nenhuma Presidência de 
Comissão para partido de Oposição. Isso é péssimo não só para a Oposição, mas muito mais para a 
democracia. 
 Esta Casa preserva esse espírito. 
 Seguindo na esteira desse raciocínio, quando a Resolução nº 1 firma toda a disciplina de funcionamento 
desta Comissão, e o faz definindo pelo menos seis Comitês com atribuições específicas, a definição daqueles 
que compõem esses Comitês também se preserva, e essa é uma consequência do princípio da 
proporcionalidade. Por essa razão coube à Oposição exercer esse papel no Comitê de Avaliação, Fiscalização e 
Controle de Execução. 
 Então o princípio da proporcionalidade eu acho que fundamenta a justificativa de não ser necessário o 
advento de mais um Grupo de Trabalho ou de mais um subcomitê para essa finalidade, independentemente dos 
méritos, dos bons propósitos de se trabalhar em prol de algo que precisa ser de fato acompanhado mais amiúde. 
 Para se ter uma ideia, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, não faz muito tempo, nós ouvimos que 
a obra do estádio maior do mundo, o Maracanã, no início orçou-se em 400 milhões. Passado um pedaço, o 
orçamento tinha ido para 700 milhões. Agora apresentou-se ao Tribunal de Contas a dotação de 1 bilhão de 
reais para o soerguimento do Maracanã. Aí eu me lembro de Caetano Veloso, quando cantou São Paulo: “A 
força da grana que ergue e destrói coisas belas”. 
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 O Maracanã, desde que eu me entendo por gente, vem sofrendo reformas, e estava em estado 
razoável. Praticamente detonou-se o Maracanã para fazer um estádio novo, sob o argumento de que aquela 
parte de cobertura era uma obra imprescindível. Alto lá! A Comissão de Turismo esteve ontem na CBF, e nós 
observamos no elenco de exigências da FIFA que essa não é uma exigência, é uma recomendação. Então há 
um campo muito fértil de trabalho aí, que é dever do Congresso Nacional exercer. Para tanto já foi constituído 
um Comitê, que tem absoluta prerrogativa para exercer esse papel. Eu acho que os Deputados que têm vontade 
de trabalhar nessa questão devem se somar ao Comitê. 
 Essas são algumas das ponderações que eu queria fazer, Sr. Presidente. 
 E eu também poderia ilustrar essa situação com o exemplo do metrô da cidade do Rio de Janeiro, que 
terá dotações federais. Houve uma alteração do traçado de forma oblíqua, por assim dizer, sem se ouvir a 
sociedade local, e por aí vai. E haverá dotação do BNDES. 
 E os aeroportos, como ficam? 
 Portanto há muito o que fazer, mas o fato é que, para essa finalidade específica, nós já temos, à luz do 
princípio constitucional da proporcionalidade, que é respeitado nesta Casa, um órgão com essa atribuição 
definida, um órgão já composto. 
 Estas são algumas ponderações, que faço com absoluto respeito ao Deputado Wellington Roberto e às 
intenções de convergirmos todos. Aqueles que quiserem participar disso vão para esse Comitê, que é plural, 
presidido por um Deputado do PSDB mas que deve estar composto majoritariamente por Deputados a favor do 
Governo. O que interessa é que a Copa aconteça da forma mais razoável e menos perdulária ao Erário da 
República, isto sim. Esse é o nosso papel. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Com a palavra o Deputado José Priante. 
 O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Eu vou procurar ser breve, Sr. Presidente. 
 Ouvi aqui considerações daqueles que entendem que não devamos aprovar a criação de um Grupo de 
Trabalho. Avaliadas essas considerações, eu gostaria de defender o meu voto. 
 Eu vou votar a favor da criação do Grupo de Trabalho. Não para que esse Grupo de Trabalho venha a 
conflitar ou a subtrair o poder de um Comitê desta Comissão, mesmo porque o Grupo de Trabalho tem o 
propósito de tratar de um tema específico, não de toda a agenda. O Comitê tem a finalidade de acompanhar as 
obras do Governo brasileiro, e, a rigor, em face do arcabouço da formatação da fiscalização nacional, já 
teríamos o TCU para acompanhá-las. A cada vez em que suspeitássemos de algo, poderíamos escalar o TCU, 
tendo em vista que ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Além do mais, a agenda do Governo brasileiro 
está repleta, a cada ano, de uma série de obras, de uma série de procedimentos, de uma série de processos, 
diferentemente de uma agenda excepcional que é a realização de uma Copa, um evento internacional no País.  

Ora, se nós formos levar em consideração o fato de que o Poder Legislativo, através da Comissão de 
Orçamento, não deveria adentrar nesse tema, temos de rever o fato de que na Comissão de Desporto existe 
uma comissão de acompanhamento, na Comissão de Fiscalização e Controle existe uma comissão de 
acompanhamento, etc. Não vejo o porquê de tanto conflito em torno da atuação de um Grupo de Trabalho nessa 
matéria. Dado o exagero das argumentações, passo a estranhar o porquê de não quererem a participação do 
Grupo de Trabalho.  

Quanto à formalidade do requerimento, se a forma está errada, é possível alterá-la. Só não vejo em que 
um Grupo de Trabalho composto de alguns Parlamentares e atuando durante 180 dias possa conflitar com o 
Comitê Permanente de Acompanhamento e Fiscalização de Obras. Eu não vejo o conflito, e acho, isto sim, que 
deva haver uma harmonia, para que o Grupo de Trabalho contribua para essa agenda excepcional para o País, 
que é exatamente a agenda que levou à alteração do rito de licitação dessas obras. E eu acho que esta sim 
merece uma lupa, uma atenção especial do Parlamento brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Walter Pinheiro) - Muito obrigado. 
Encerrada a discussão, coloco em votação a matéria.  
Em votação o requerimento na representação da Câmara. 
As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Deputados Rogério Marinho, Domingos Sávio, Vaz de Lima. E  
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - O Deputado Raimundo também votou contra. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Walter Pinheiro) - Do Deputado Raimundo Gomes de Matos também. 
Aprovado na Câmara.  
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Em votação na representação do Senado.  
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
A matéria foi aprovada.  
Passo a direção dos trabalhos ao nobre Presidente.  
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Com o voto contrário do Senador Cyro Miranda. 
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - E do Senador Jayme Campos. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Senador Walter Pinheiro. 
Vamos continuar votando. 
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Sr. Presidente. Agradeço a todos os meus 

pares nesta Casa e aproveito para convidar V.Exa. para ser o Coordenador desse Grupo de Trabalho. A sua 
presença nos honraria muito. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu já tenho muita bomba aqui.  
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Mas eu pediria a V.Exa. que aceitasse, nobre 

Presidente. 
(Não identificado) - Eu faço esse apelo também, Presidente.  
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Só assim não pairariam dúvida sobre esse Grupo de 

Trabalho. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a indicação de V.Exa. 
Meu querido Senador Jayme Campos, eu gostaria de testemunhar o trabalho que V.Exa. teve para 

relatar Projeto de Lei nº 9, item 4 da pauta. 
Peço a atenção dos Srs. Parlamentares.  
O Senador Jayme Campos relatou crédito ao Orçamento Fiscal da União em favor das Justiças Eleitoral 

e do Trabalho, da Presidência da República, do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
no valor global de R$48.993.000,00. 

Foram apresentadas cinco emendas, e S.Exa. se posicionou favorável, nos termos do projeto, com 
indicação pela inadmissibilidade nas Emendas nºs 2 a 5 e pela rejeição da Emenda nº 1.  

O Relator está com a palavra, para a apresentação do seu relatório. 
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, a Presidente da República, no uso da prerrogativa que lhe conferem os arts. 165, III, 84, 
XXIII, da Constituição Federal, mediante a Mensagem nº 49, de 2011-CN (nº 209/2011 na origem), submete à 
apreciação Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 9, de 2011-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor das Justiças Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República, do Ministério Público da União e do 
Conselho Nacional do Ministério Público, crédito especial no valor global de R$48.993.402,00 reais, para incluir 
categorias de programação específicas na Lei Orçamentária Anual — LOA vigente (Lei nº 12.381, de 9 de 
fevereiro de 2011), e acrescenta no Plano Plurianual 2008/2001 — PPA 2008/2011 (Lei nº 11.653, de 7 de abril 
de 2008) ações orçamentárias de caráter plurianual.  

Os recursos necessários para o crédito especial decorrem de anulação de dotações orçamentárias, no 
valor de R$43.183.402,00 e de excesso de arrecadação de Recursos de Convênios, no valor de 
R$5.810.000,00, que, de acordo com a Exposição de Motivos — EM nº 00087/2011, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, será incluído no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referente 
ao terceiro bimestre de 2011.  

O crédito especial destina-se às finalidades descritas no quadro seguinte. 
Não vou relatar esse item, Sr. Presidente, dianuma vez que a matéria já se encontra nesta Comissão há 

mais de 10 dias.  
A EM informa que, no caso dos pleitos do Judiciário e do MPU, as suplementações e remanejamentos 

solicitados foram aprovados pelos respectivos conselhos nacionais, conforme estabelecido no art. 56, § 13, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2011 (Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010).  

Informa ainda que, em virtude de o crédito ora analisado envolver dotações alocadas pelo Congresso 
Nacional por meio de emendas parlamentares, os respectivos autores concordaram, mediante ofício, com o 
remanejamento proposto. 

O projeto inclui no PPA as seguintes ações, de caráter plurianual: “onstrução de Fórum Trabalhista em 
Alagoinhas — BA” e “Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público — DF”.  

Foram apresentadas cinco emendas ao projeto.  
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Análise.  
O referido projeto de lei de crédito encontra-se respaldado pela Constituição Federal, porquanto de 

iniciativa da Presidente da República com a finalidade de cumprir, em especial, as disposições do art. 166, caput 
e § 1º, e art. 167, V.  

O art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece a necessidade de fonte de recursos para 
a abertura de crédito adicional. Essa fonte foi plenamente demonstrada no PL em exame.  

Cumprem-se também as disposições da LDO 2011, uma vez que o crédito solicitado:  
a) não acarretará, nos termos do item 4 da EM, prejuízo à execução das ações objeto de cancelamento, 

porque o remanejamento foi decidido com base nas possibilidades de execução dentro do corrente exercício (§ 
5º do art. 56 da LDO 2011);  

c) não afetará, segundo o item 6 da EM, a meta de superávit primário previsto no Anexo de Metas 
Fiscais (§ 12 do art. 56 da LDO 2011); e  

d) apresenta a relação dos pareceres do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 
Ministério Público em que, nos respectivos âmbitos, se aprovaram os créditos propostos (§ 13 do art. 56 da LDO 
2011). 

Dos demais a Comissão já tem conhecimento.  
Vou para o voto, Sr. Presidente. 
Voto.  
Diante do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade, mérito e técnica legislativa da 

proposição, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 09, de 2011-CN, na forma proposta pelo Poder 
Executivo. 

Este é o voto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. e quero dar o testemunho do 

esforço que V.Exa. fez para contemplar a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e os membros do Ministério 
Público neste PLN, principalmente da atenção que V.Exa. tem ao seu Estado e à sua Região.  

Em conformidade com o disposto no § 2o do art. 146 da Resolução nº 1, alterada pela de nº 3 de 2008, 
ambas do Congresso, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. A minha 
Supersecretária aqui não me deixa errar em nada. Obrigado.  

Tem a palavra o Deputado Pedro Chaves. 
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Antes de discutir a matéria, Sr. Presidente, eu queria 

cumprimentar e parabenizar o Senador Jayme Campos pelo seu relatório.  
Ressalto que nesta proposta estão sendo destinados dois recursos para a construção de duas Varas do 

trabalho no Estado de Goiás. Para a cidade de Posse, que tenho a honra de representar como o Parlamentar 
mais votado naquela cidade, será destinado 1 milhão 665 mil reais, recurso que será revertidos para a 
construção da Vara do Trabalho. A outra cidade contemplada é Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito 
Federal, Região Metropolitana do Distrito Federal.  

Sr. Presidente, ressaltando os recursos que serão destinados a essas duas cidades goianas, eu 
gostaria mais uma vez de cumprimentar o Relator, Senador Jayme Campos. Peço aprovação a todos os 
Parlamentares presentes na nossa Comissão Mista. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Passou Goiás o senhor está junto, não é, Deputado? 
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Estou junto.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - A discussão do relatório está encerrada.  
Em votação na Câmara. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Para discutir, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Ah, outro goiano. Falou em Goiás, ele não ia perder a 

oportunidade. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Eu queria parabenizar o Senador Jayme Campos pela dedicação 

que teve a esse relatório e pela forma como o apresentou. Agradeço em nome das duas cidades já citadas pelo 
Deputado Pedro Chaves. 

Encaminhamos nosso voto pela aprovação total do relatório.  
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Dá para formar uma dupla sertaneja. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0997/11  12/07/2011 
 
 

 30

Em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação no Senado Federal. (Pausa.) 
Aprovado.  
O relatório do Senador Jayme Campos foi aprovado. 
Pauta nº 14, item 5, Relator o Senador Cyro Miranda.  
Projeto de Lei nº 10/2011-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, 

Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito de R$38.062.926,00. 
Não foram apresentadas emendas. O voto é favorável, nos termos do projeto. 
Senador Cyro, sem a obstrução, V.Exa. se atenha a ler o voto, até porque o relatório de V.Exa. é similar 

ao relatório do Senador Jayme Campos. 
O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Perfeito.  
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, a Presidente da República, por meio da 

Mensagem nº 50, de 2011-CN, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 10/2011-CN, 
que abre Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério 
Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 38.062.926,00 para atender à programação 
constante do Anexo I do referido Projeto de Lei. 

Lida na sessão do Senado Federal em 20 de junho de 2011, a Mensagem foi remetida à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e designado este Parlamentar para relatar a matéria, na 
forma regimental. 

Não foram apresentadas emendas.  
Voto. 
Em decorrência do dispositivo no art. 167, inciso V, da Constituição e no art. 43 da Lei nº 4.320, de 

1964, o projeto de lei sob exame indica as fontes de recursos que devem atender ao crédito suplementar, sendo 
todas derivadas de cancelamentos de dotações dos próprios órgãos beneficiados.  

Também importa ressaltar que o projeto de lei em tela, se aprovado, não afetará a obtenção da meta de 
resultado primário fixada para o presente exercício, pois, conforme mencionado anteriormente, trata-se de 
remanejamento entre despesas primárias do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.  

Assim, considera-se que o projeto de lei crédito especial em análise encontra-se em conformidade com 
as normas que regulam a matéria.  

Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade e mérito da matéria, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 10, de 2011, na forma proposta pelo Poder Executivo. 

Era o que tínhamos a relatar, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, coloco a matéria em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 
Aprovado. 
Cumprimento o Senador Cyro Miranda pelo seu belíssimo trabalho.  
O item 6 é da relatoria do Sr. Senador Jayme Campos.  
Sr. Relator, por favor, só V.Exa. pode solicitar a retirada do item 6, em virtude do atendimento pelo 

Tribunal de Contas da União dos requisitos necessários, conforme determina o nosso Regimento. Tem a palavra 
V.Exa. 

O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, diante do expediente que eu recebi aqui, peço a 
retirada de pauta da matéria, para que nós possamos fazer o seu reexame e a posteriori a colocarmos em 
votação. 

Peço a V.Exa. que retire de pauta a referida matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - Será atendida a solicitação de V.Exa., Sr. Senador 

Jayme Campos. 
Passamos ao item seguinte, apreciação do Requerimento nº 16 de 2011. Como o autor do 

requerimento, o Deputado Efraim Filho, está ausente, fica adiada a apreciação do requerimento para a próxima 
sessão. 
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Tem a palavra o Senador Anibal Diniz. 
Apreciação de requerimento... 

 O SR. SENADOR ANÍBAL DINIZ - O Aviso nº 4 de 2011, sobre relatório do Banco Central, nós não 
vamos votar hoje? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos. Ele está na pauta. 
 O SR. SENADOR ANÍBAL DINIZ - Está na pauta? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está na pauta, e nós vamos invertê-la na hora em que 
V.Exa. o solicitar. Faça apenas um...  
 O SR. SENADOR ANÍBAL DINIZ - Eu aguardo. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pela elegância de V.Exa. e solidariedade a esta 
Comissão, V.Exa. tem franqueada aqui a mesa. 
 Requerimento nº 17, dos Deputados Danilo Forte e Benjamin Maranhão. Como S.Exas. estão ausentes, 
fica adiada a votação. 
 Requerimento de autoria do Deputado Vaz de Lima. Pauta 14, item 10: Requer informações adicionais 
aos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, no âmbito de respectivas competências, 
acerca do Decreto nº 7.445, de 1º/03/2001 (Decreto de Limitação de Movimentação e Empenho. 
 V.Exa. está com a palavra, como autor e Coordenador do Comitê. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, o Comitê está cumprindo o seu papel. Este 
requerimento está embasado exatamente numa de suas funções, e tem que passar pelo Plenário da Comissão. 
 Não quero voltar à discussão anterior, Excelência, mas o requerimento originário do Comitê deve ser 
aprovado pelo Plenário desta Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
 Não havendo quem queria discuti-lo, coloco-o em votação na representação da Câmara dos 
Deputados. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Item seguinte. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Wellington 
Roberto. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu queria pedir ao nobre Presidente Senador Vital do 
Rêgo Filho a retirada de um requerimento de nossa autoria, o de nº 19/2011, que requer a realização de 
audiência pública conjunta com das Comissões Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e de 
Fiscalização Financeira e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Atendido V.Exa., por perda de objeto. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem. Estamos apreciando que pauta 
agora? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pauta 14. Veja a coincidência: o autor deste 
requerimento é V.Exa. V.Exa. está sempre nos lugares certos, nas horas aprazadas. 

Item 12, Requerimento 20/2011: “Requer a inclusão ao Requerimento 01/2011, para fazer parte de 
audiência pública, o Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, o Sr. Paulo Safady 
Simão, em primeiro momento, para debater a adoção de regime licitatório diferenciado nas contratações dos 
Jogos (...)” 
 O Deputado Claudio Cajado é o autor do requerimento. S.Exa. tem a palavra. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, esse requerimento é um aditamento a 
requerimento anterior que nós já aprovamos na Comissão. Infelizmente ainda não aconteceu a audiência pública 
para nós discutirmos essa alteração na Lei de Licitações com vistas na realização das obras para a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas. 
 V.Exa. é testemunha de que em uma medida provisória que já foi inclusive votada no Senado aprovou-
se o RDC, Regime Diferenciado de Licitações. Nós gostaríamos de fazer essa discussão. Ainda que tenha sido 
aprovada, eu acho que é importante nós discutirmos essa matéria, porque estamos alterando uma legislação de 
certames licitatórios para o futuro. É importante nós ouvirmos tanto a área de execução quanto a área de 
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fiscalização, para vermos se há como aprimorar essa legislação no futuro, daí por que eu insisto no 
requerimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. tem toda a razão. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu reitero a V.Exa. que desenvolva esforços no sentido de 
fazer virem a esta Comissão os convidados, que já foram inclusive cientificados em comunicados anteriores. E 
eu peço o aditamento para... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Esta Presidência concorda com o pedido de aditamento 
de V.Exa. e fará esforços, já recomendou isso, para que, nas primeiras semanas de agosto, façamos aqui a 
discussão desse assunto, que mais do que nunca está em pauta. 
 Em discussão o requerimento do Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação na representação da Câmara. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 O item 13 da pauta, também de autoria do Deputado Claudio Cajado, é uma moção de pesar em virtude 
do falecimento do nosso ex-Presidente, membro titular desta Comissão, figura extraordinária, Senador Itamar 
Franco. 

Com a palavra V.Exa. Pode falar em nome desta Presidência, em nome da Comissão, os 
requerimentos mais louváveis no dia de hoje. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem, Presidente. Faço uma menção honrosa ao ex-
Presidente Itamar Franco. Eu motivei esta moção na Comissão por justamente, como disse V.Exa., o Presidente 
Itamar Franco ser membro titular desta Comissão de Orçamento e Fiscalização. 

A morte surpreendente do Senador Itamar Franco chocou todo o País. Assistimos pela televisão, e 
muitos dos nossos colegas Parlamentares participaram do sepultamento e puderam constatar quanto o ex-
Presidente, Senador Itamar Franco, era querido não apenas no seu Estado natal, Minas Gerais, mas também na 
Bahia, já que o Senador Itamar Franco era baiano no registro. E nós todos temos a grata convicção de que 
S.Exa. exerceu com denodo as funções públicas e os mandatos que o povo lhe concedeu, sempre com 
honradez, com dignidade e com uma posição reta, o que demonstra que a sua passagem na vida pública foi 
uma passagem que deve enobrecer todos os políticos brasileiros. 

Por isso, peço o apoiamento dos Congressistas presentes a esta Comissão, para que possamos fazer a 
aprovação desta moção de pesar pelo passamento do ex-Presidente, querido Senador Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Continua em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Representação do Senado Federal. (Pausa.) 
Em nome desta Presidência, com a aprovação deste requerimento, gostaria de traduzir a imensa 

saudade e o vazio político, parlamentar e no Senado Federal que o Senador Itamar Franco faz a todos nós. Ao 
cabo de uma vida cheia de vitórias e de sacrifícios, o Senador nos privou de 4 meses de amizade, de uma 
amizade franca, fraterna, com todas as formas muito peculiares e claras do seu comportamento. E nós todos, do 
Senado, consternamo-nos com o rápido desfecho de um processo neoplásico que acometeu o Senador Itamar 
Franco. 

A sua memória está permanentemente em rede viva. Por parte da imprensa, sempre vejo, ouço, além 
de artigos, declarações e depoimentos acerca da vida e da obra do Senador Itamar Franco. A sua memória para 
esta Comissão, como membro titular, sempre será lembrada.  

Agradeço a V.Exa. 
Item 14 da Pauta 14. Apreciação do relatório apresentado às matérias do Congresso Nacional sobre o 

Relatório Gestão Fiscal, do Governo Federal, referente ao exercício de 2006: o Aviso 44/2009, a Mensagem nº 
20, de 2007, do Congresso Nacional, e os Ofícios 1 a 4, de 2007, do Congresso Nacional. 

O Relator é o Deputado Danilo Forte.  
Com a ausência justificada, passo a relatoria ao Deputado Ademir Camilo.  
Vamos ao voto, Ademir. 
O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - “Voto:  
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De acordo com as informações constantes no Relatório e Voto que fundamentam o Acórdão 
2.354/2007, os Poderes e órgãos da esfera federal têm cumprido a Lei Complementar nº 101/2000. 

As irregularidades verificadas tiveram a correspondente medida corretiva indicada pelo Tribunal de 
Contas da União.  

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do Aviso 44/2009, da 
Mensagem 20/2007, do Poder Executivo, dos Ofícios nºs 1, 2, 3 e 4, de 2007, relativos ao Relatório de Gestão 
Fiscal da Câmara dos Deputados, do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público da União e do Tribunal 
Superior Eleitoral, respectivamente, e das peças que acompanham, bem como autorizo o arquivamento dos 
autos. 

Sala das Comissões, Deputado Danilo Forte, Relator.” 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Representação do Senado Federal. (Pausa.) 
Aprovado. 
Agradeço ao Deputado Ademir Camilo, futuro Senador, pelo relatório. 
Pauta 14, item 15.  

 Apreciação do Ofício nº 40/2009, que encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento aos §§ IV e 
V da Lei nº 7.827, de 1989, o relatório do Banco do Brasil sobre atividades envolvidas e resultados obtidos com 
as aplicações do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. 
 O Relator é o Deputado Ângelo Agnolin. O voto é pelo arquivamento. Quem vai relatar é o Deputado 
João Dado. 
 Vamos ao Voto. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Voto do Relator: 
 “O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, previsto no art. 159, inciso I, alínea “c”, 
regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com as alterações da Lei 9.126, de 10 de 
novembro de 1995, da Lei nº 10.177, de 2 de janeiro de 2001 e Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, é 
administrado pelo Banco do Brasil S/A com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social 
da Região Centro-Oeste, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em 
consonância com o Plano Nacional de Desenvolvimento. 
 Comparando os dados dos exercícios constantes do balanço patrimonial, verifica-se que ocorreu um 
acréscimo no volume de financiamentos realizados no período, passando de 7,8 bilhões para 10,4 bilhões em 
2008, o que representa 32,7% de aumento.”  
 É um resultado bastante otimista do FCO. 
 Vamos imediatamente para o final, para o Voto. 
 “Diante do exposto, considerando-se que a prestação de contas do Fundo deverá ser analisada pelo 
Tribunal de Contas da União e que não se verifica a necessidade da adoção de qualquer providência no 
momento, voto no sentido de que esta Comissão conheça esta matéria e determine o seu envio ao arquivo.” 
 Este é o voto do Deputado Ângelo Agnolin, Relator.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao querido Deputado João Dado pelo 
relatório. 
 Não havendo quem queira discutir, em votação. 
 Representação da Câmara dos Deputados.  

Aprovado. 
 Representação do Senado Federal. 

Aprovado. 
 Item 16 da Pauta 14. 
 O Relator é o Senador Ciro Miranda.  

Apreciação do relatório sobre as demonstrações financeiras do Banco Central referentes ao exercício 
de 2009.  

S.Exa. é forte! (Risos.) Relatar contas do Banco Central, imaginem! (Risos.)  
Aviso nº 05, de 2010, e Avisos nºs 21, 40 e 51, de 2009 
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 Vamos ao Voto, Senador Cyro Miranda, de 2009.  
 O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Precisamos fazer um resumo.  

O Banco Central registrou um lucro, Sr. Presidente, de 5,6 bilhões em 2009, e no segundo semestre o 
resultado foi de 6,6 bilhões. No primeiro semestre houve um prejuízo de 941,6 milhões. 
 Vamos ao Voto. 
 Compete a esta Comissão, nos termos do art. 2, da Resolução nº 1 de 2006, do Congresso Nacional, 
emitir parecer e deliberar sobre o sobre o cumprimento dos objetivos e metas da política monetária creditícia e 
cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados no balanço. 
Tal competência também encontra respaldo no art. 112 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2009 (LDO). 
 Assim, com base nessa competência e levando em conta análise por nós efetuada, voto no sentido de 
que esta Comissão tome conhecimento do conteúdo do relatório sobre a análise das demonstrações financeiras 
do Banco Central do Brasil, referente ao 4º trimestre de 2009. Uma vez que não há providência a tomar, 
encaminhe-se ao arquivo. 
 Isso é o que tínhamos a relatar. Pelo arquivamento. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Senador Cyro Miranda.  
 Em discussão. 
 Não havendo quem queira discutir, em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

Aprovado. 
 Na representação do Senado Federal. (Pausa.) 

Aprovado. 
 O Relatório está aprovado. 
 Agradeço ao Senador Cyro Miranda. 
 Senador Aníbal Diniz, chegou o seu.  
 O Senador Aníbal Diniz vai relatar também a demonstração financeira do Banco Central do Brasil, 
referente ao exercício de 2010. É o Aviso nº 4/2011, além dos Avisos n°s 11, 27, 37, de 2010. Enviados ao 
Congresso Nacional.  

O Relator Aníbal Diniz é pelo arquivamento da matéria. 
 Com a palavra S.Exa. Vamos ao Voto. 
 O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Obrigado.  

Os avisos supracitados cumprem integralmente o disposto no art. 7º, § 2º e 3º, da Lei Complementar nº 
101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e também o art. 115 da Lei nº 12.017, de 2009, que é a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2010.  

Este Relatório esclarece que: 1º) o resultado do Banco Central do Brasil reflete as receitas e despesas 
de todas as suas operações; 2º) os resultados positivos são transferidos ao Tesouro Nacional e os negativos são 
cobertos pela União; 3º) os valores dos resultados transitam pelo Orçamento da União à conta do Tesouro 
Nacional.  

Vale ressaltar que no ano de 2010 o Banco Central do Brasil apresentou um lucro de 15 bilhões e 740 
milhões de reais. 

Vamos ao Voto. 
Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que esta Comissão tome conhecimento dos Avisos nºs 

11, 27 e 37, de 2010, e nº 4, de 2011, e delibere pela remessa dos respectivos processos ao arquivo, nos termos 
do art. 151, da Resolução nº 1, de 1970, e da Resolução nº 93, de 1970, do Senado Federal. 

É o Voto, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço, Senador Anibal Diniz. 
Em discussão. 
Não havendo quem queira discutir, em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação na representação do Senado. (Pausa.)  
Aprovado. 
Agradeço ao Senador Anibal Diniz a prestimosidade sempre muito elegante de S.Exa. 
Item 18, do Deputado André Vargas, que aprecia Aviso nº 15, que encaminha, nos termos do art. 114 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as demonstrações financeiras do Banco Central referentes ao primeiro 
trimestre de 2011. 
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Com a palavra o Deputado André. Seu Voto é pelo arquivamento.  
Vamos ao Voto.  
O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - O resultado BC, se negativo, deve constar como despesa de 

orçamento da União, sendo paga pelo Tesouro do Banco até o 10º dia útil do exercício financeiro subsequente à 
aprovação do balanço semestral. Essa é a forma de compensar o BC por suas perdas. 

Se o resultado for positivo, será transferido ao Tesouro em 10 dias úteis da aprovação do balanço 
semestral.  

O resultado positivo do BC no primeiro trimestre pode ser atribuído principalmente aos ganhos com 
instrumentos financeiros classificados como valor justo a resultado. 

Atendendo às exigências legais, o Banco Central encaminhou o balancete trimestral do primeiro 
trimestre de 2011, acompanhado de nota explicativa que ora analisamos.  

Recomendamos o arquivamento do Aviso nº 15, de 2011. 
É o nosso Relatório. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Aqueles que concordam permaneçam como estão, na Câmara. (Pausa.) 
Aprovado. 
No Senado. (Pausa.)  
Aprovado o relatório de S.Exa.  
Item 19.  
Comunico a V.Exas. que o Relator já está terminando a apreciação dos destaques, e pediu mais 30 

minutos para reiniciarmos essa apreciação. Neste momento, S.Exa. está com o Deputado Rogério Marinho, 
Líder do PSDB nesta Comissão. 

Senador Cajado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Senador, no futuro. Não sei no lugar de quem, mas... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Sim, com certeza. Condições, V.Exa. tem.  
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Quando Walter Pinheiro voltar à Prefeitura de Salvador, no 

meu Estado, espero que S.Exa. possa lembrar aqui do companheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Só não é na de Walter Pinheiro. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É, só não é na de Walter. Então, tem de ser na cadeira de 

outro baiano.  
V.Exa. vai suspender a sessão? 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não. Estamos terminando de votar mais três matérias.  
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Depois... 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vai dar tempo de votar, de o Márcio Reinaldo chegar e 

continuarmos. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas peço a V.Exa. que possa dar um tempo a este 

Parlamentar, porque eu tive de ficar aqui. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ah, sim! Sim, sim. Até peço a V.Exa... São três avisos. 

Se V.Exa. quiser ir logo... 
Item 19 da pauta 14, cujo Relator é o Senador Fernando Collor, nomeado neste momento o Senador 

Acir Gurgacz para apreciar o relatório gerencial trimestral do BNDES referente a 2010; Ofícios nºs 21, 34 e 46, 
de 2010, e nº 2, de 2011. 

Com a palavra o Senador Acir Gurgacz. 
O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Pois não, Sr. Presidente. 
“Voto: 
Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que esta Comissão tome conhecimento dos Ofícios nºs 

21, 34 e 46, de 2010, e nº 2, de 2011, e delibere pela remessa dos respectivos processos ao arquivo, nos termos 
do art. 151 da Resolução nº 1, de 1970, com o art. 133 da Resolução nº 93, de 1970, do Senado Federal.” 

Este é o Voto, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço, Senador Acir. 
 Em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discutir, em votação. 
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 Na representação da Câmara. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Na representação do Senado. (Pausa.) 
 Aprovado.  
 Item 20.  

Apreciação do relatório à matéria do Congresso Nacional sobre o relatório das operações de 
redesconto e empréstimos realizadas pelo Banco Central do Brasil, referentes ao exercício de 2010; Avisos nºs 
12, 18 e 34, de 2010, e nº 3, de 2011, do Senador Delcídio do Amaral.  

Peço ao Senador Anibal Diniz que profira ao relatório ad hoc de S.Exa.  
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Vamos ao Voto, Sr. Presidente. 
“Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que esta Comissão: 1º) tome conhecimento dos Avisos 

nºs 12, 18 e 34, de 2010, e nº 3, de 2011, e delibere pela remessa dos respectivos processos ao arquivo, nos 
termos do art. 151 da Resolução nº 1, de 1970, e da Resolução nº 93, de 1970, do Senado Federal; 2º) adote a 
interpretação constante da nota jurídica PGBC, da lavra da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil e 
endossada pela Diretoria e pela Presidência daquela autarquia.” 

É como vota o Sr. Relator, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço, Senador Anibal. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, em votação. 

 Na representação da Câmara. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Na representação do Senado. (Pausa.) 
 Aprovado.  
 Agradeço, Senador Anibal. 
 Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, estamos concluindo a pauta. E, de acordo com o art. 
152 do Regimento Comum, cabe a esta Presidência... 
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Dado. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Essa alteração, essa errata ao autógrafo... 
 Desculpe, Sr. Presidente. Pensei que fosse encerrar.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Só cabe à Presidência; se não, era V.Exa. quem ia 
propor. Mas, de acordo ao art. 152, cabe à Presidência, e unicamente à Presidência, propor a errata, o que 
estamos fazendo agora, na forma do Regimento. 

Requerimento de inclusão de pauta para apreciação do Ofício nº 4, de 2011, da CONOF. São as 
nossas Consultorias da Câmara e do Senado. Errata à LOA 2011, já justificada.  

O requerimento está em discussão. 
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. 

 Na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Na representação do Senado Federal. (Pausa.) 
 Aprovado. (Pausa.)  
 Agora é a própria errata. É um ofício das duas Assessorias, COF e CONOF, que propõem a correção 
de um erro de ordem técnica verificado no autógrafo da Lei Orçamentária de 2011, a Lei nº 12.381, de 9 de 
fevereiro de 2011.  

A errata está em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 

 Na representação do Senado Federal. (Pausa.) 
 Aprovada.  
 Acabamos. Só falta a LDO! (Risos.) 
 O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Cadê o Relator? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Relator pediu 20 minutos.  
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 Vamos suspender por 20 minutos os nossos trabalhos. Impreterivelmente, às 18h, hora do anjo, 
estaremos reabrindo os nossos trabalhos.  

Suspendo-os por 20 minutos. 
(A reunião é suspensa.) 

 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vital do Rêgo) - São 18h19m. Declaro reiniciada a 13ª reunião 

ordinária. 
Comunico, por decisão do colegiado de líderes, que o Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, 

concluiu a apreciação dos 303 destaques, dos quais no máximo 10 ainda são divergentes e necessitam de 
consensualidade. Por isso, em reunião realizada neste exato momento no colegiado de Líderes, decidimos 
suspender a reunião, para que possam ser definidos os rumos de cada um desses 10 destaques, se haverá 
consenso ou se vai a voto. 

Feito o relatório, as lideranças de Oposição, de forma tempestiva e justa, pediram a esta Comissão um 
tempo mínimo para ler o resultado de todo esse trabalho. E por acordo do colegiado de Líderes, ainda hoje, às 
20h30, vamos retomar a votação, já com as definições e as metas a serem perseguidas. 

Portanto, V.Exas. podem ir lanchar e retornar às 20h30. 
Está suspensa a reunião. 

 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Às 20h30min, declaro reabertos os nossos trabalhos, na forma 
do que foi decidido nesta reunião. 
 Reiniciados os nossos trabalhos da 13ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 
 Conforme apreciação da Pauta nº 14, eu peço aos Srs. Parlamentares que ocupem os seus lugares. 
 Convido o Sr. Relator Márcio Reinaldo para, ao meu lado direito, sentar-se à mesa, à esquerda de 
V.Exa. 
 Antes da votação do relatório do Projeto nº 2/2011, o Senador Paulo Paim, os senhores se recordam, 
propôs ao Plenário desta CMO a inclusão do § 3º — peço a atenção de V.Exas. para reeditarmos essa 
lembrança — no art. 48 do substitutivo, que assegura os recursos orçamentários necessários ao atendimento da 
política de ganhos reais aplicável às aposentadorias e pensões do Fundo do Regime Geral da Previdência 
Social a ser definida em articulação com as centrais sindicais e com os representantes das organizações dos 
aposentados. 
 Tendo em vista que o Relator da matéria concordou com o texto, o mesmo passa a fazer parte no seu 
relatório, para o seu relatório ou do seu relatório, nos termos do Adendo nº 3, encaminhado a esta Comissão, 
com o que V.Exas. concordaram. 
 O Adendo nº 3 está em votação. É aquele texto do Senador Paim, com o apoio unânime da Casa.  
 Em votação. (Pausa.) 
 Em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discutir, está em votação. (Pausa.) 
 Aprovado na representação da Câmara. 
 Aprovado na representação do Senado. 
 Resolvida, saneada essa questão. 
 Deputado Cajado, permita uma maior discrição de V.Exa., que fica... (Risos.) Ah, Deputado Cajado!... 
 Apreciação dos destaques. 
 Vamos retomar a sessão.  

Há uma hora em que precisamos tirar uma forra. V.Exa. vive aqui me aperreando, na linguagem 
paraibana; então, tenho que tirar uma com V.Exa. também. 
 Apreciação dos destaques.  
 Gostaria de passar a palavra ao Relator antes de iniciarmos a apresentação dos destaques, para 
S.Exa. fazer, como fez na abertura da reunião, às 14h, um briefing, um resumo, uma síntese sobre os últimos 
acontecimentos, os últimos entendimentos entre S.Exa. e as lideranças representativas dos partidos na Casa — 
leia-se todos os partidos — que, durante as últimas duas horas, definiram termos comuns do ajuste ao relatório 
que vai encaminhar à apreciação de V.Exas. daqui a alguns minutos. 
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 O relatório está sendo xerocopiado para efeito documental. Há uma síntese que V.Exas. podem 
acompanhar. 
 Então, passo a palavra ao Relator.  
 O Deputado Rogério Marinho... 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA  - Sr. Presidente, Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pois não. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Acabo de receber uma informação aqui de que o Deputado Rogério 
Marinho está chegando... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu ia falar em nome dele. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - ... e teria feito um entendimento para que... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para ter mais tempo para leitura do relatório como 
global. 
 O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - ... para ter um pouquinho mais de tempo. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos continuar ouvindo o Relator, debatendo, e o 
tempo do Deputado Rogério Marinho passa a constar. S.Exa. acabou de falar comigo. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. está abrindo a... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Explicações do Relator. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não. Eu queria me inscrever para depois que o Relator 
falar... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - E aí, Deputado Vaz de Lima, é o tempo que o Deputado 
Rogério Marinho precisa para que a sua assessoria possa ler, em profundidade, o relatório. 
 Nós combinamos um prazo de 45 minutos. Vai ser mais ou menos o tempo de desenrolar desta 
Comissão, enquanto a parte técnica do PSDB faz a sua leitura. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu já fico inscrito para a próxima concessão da palavra. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, 45 minutos após a entrega do relatório. 
Assim que nós recebermos...  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A secretária disse que já foi entregue o relatório.  
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Foi entregue? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Deputado Cláudio Cajado já se inscreveu. 
 Concedo a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, só um esclarecimento. Desculpa, Relator, 
rapidamente. 
 Nós recebemos, na verdade, o destaque de algumas emendas, mas não recebemos o texto do 
relatório. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O conjunto. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Então, não hora que nós recebemos... (Pausa.) Esse é o 
texto? Dos trezentos e tantos, só tem esse? Eu gostaria de saber todos; só tem 27 aqui na minha mão. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Os destaques que não estão compilados neste texto 
estão rejeitados. Esse é o entendimento da secretaria para facilitar o nosso trabalho. O resumo geral já está nas 
honradas mãos de V.Exa. 
 Concedo a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Sra. 
Senadores. V.Exa. já descreveu bem a situação e, hoje à tarde, em acordo com as Lideranças da Casa, na sala 
de V.Exa., e sob o seu comando, nós avançamos bastante. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com licença, com a devida vênia do Deputado Márcio 
Reinaldo Moreira, esclareço que estamos na fase final, no momento talvez mais importante desta Comissão, 
depois de 5 horas ininterruptas desse trabalho. Eu gostaria do máximo silêncio tantos dos Srs. Parlamentares 
quanto das assessorias e dos profissionais de imprensa para que possamos extrair, em pouco espaço de tempo, 
toda a definição desse estudo, que está atrasado. 
 Com a palavra o Deputado Márcio Reinaldo Moreira. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, eu dizia que, graças à reunião, 
sob o comando de V.Exa. lá na Presidência da Comissão, nós podemos evoluir bastante e acolher alguns 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0997/11  12/07/2011 
 
 

 39

destaques que já fazem parte dessa relação. Naturalmente que aqueles que não estão aqui são destaques que 
não estão considerados e rejeitados.  

Eu começo pelo destaque da Senadora Lúcia Vânia, inclusão no art. 17, § 1.º, item 1: inclusão desse 
artigo sobre um “demonstrativo bimestral da execução física de obras executadas diretamente pelo Governo, 
discriminando a unidade orçamentária, o programa de trabalho, os valores acumulados, objetos e a localidade.” 
 O Destaque nº 52, do Senador Marçal Filho, também pela aprovação, que é a inclusão no art. 21 do § 
3º: “O Poder Executivo desenvolverá, até o final do exercício de 2012, banco informatizado de projetos de 
investimentos, o qual será utilizado para acompanhamento da execução dos projetos de investimentos dos 
Orçamentos da União em andamento, bem como para maturação de novos aptos a serem dotados.” 
 Destaque nº 69, do Deputado Rogério Marinho, também pela aprovação, é o art. 99, voltar ao § 2º do 
projeto de lei. Esse § 2º dizia: “Em cumprimento ao caput do art. 70 da Constituição Federal, o acesso irrestrito 
referido no caput será igualmente assegurado aos membros do Congresso Nacional para consulta, pelo menos a 
partir de 30 de outubro de 2011, aos sistemas ou informações referidos nos incisos II e VI do caput deste artigo, 
nos níveis de amplitude, abrangência e detalhamento concedido pelo SIAFI, referido no inciso I do caput deste 
artigo, e por iniciativa própria, a qualquer tempo, aos demais sistemas e cadastros.” 

Também o Destaque nº 71 do Roberto Marinho pela aprovação, que é retorno ao texto do substitutivo 
do art. 127-A: “As disposições estabelecidas no capítulo 8, desta lei, sobre obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves, terão eficácia até aprovação pelo Congresso Nacional de normas específicas sobre a 
matéria, nos termos do art. 49, X, da Constituição Federal”. Ou seja, um decreto legislativo.  
 Também do Deputado Rogério Marinho, Destaque nº 77, pela aprovação: “Poder Executivo 
encaminhará ao Congresso Nacional até 15 (quinze) dias após o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual, 
inclusive em meio eletrônico, demonstrativos, elaborados a preços correntes, contendo as informações 
complementares relacionadas no Anexo II desta Lei.” 
 Destaque nº 81 do Deputado Rogério Marinho, pela aprovação, ao art 71, parágrafo único: “Toda 
emissão de títulos da dívida de responsabilidade do Tesouro Nacional, quaisquer que sejam a finalidade e a 
forma da emissão, e a despesa a que fará face, entendida também como despesa a transferência e a entrega 
dos títulos a autarquia, fundação, fundo, empresa pública ou sociedade de economia mista integrantes da 
Administração Pública Federal, serão consignadas na lei orçamentária e nos créditos adicionais.” 
 Essa inclusive é uma emenda do nosso Senador, Aécio Neves, a qual eu já havia acolhido, mas, por 
pressão do Secretário do Tesouro, a retirei. Mas agradeço a V.Exa a participação por restabelecer esse.. 
 Destaque nº 129 da Senadora Lídice da Mata pela aprovação parcial nos seguintes termos ao art. 20, § 
5°: “A vedação prevista no inciso XIII do caput deste artigo não se aplica às destinações, no Ministério da 
Cultura, para realização de eventos culturais tradicionais de caráter público realizados há, no máximo, cinco 
anos ininterruptamente, desde que haja prévia e ampla seleção promovida pelo órgão concedente ou pelo ente 
público convenente.” 
 Sr. Presidente, esse assunto volta pela segunda vez. Esse foi um apelo do Ministério da Cultura, o qual 
foi incluído. Houve uma reação negativa do Governo, principalmente do Planejamento e, finalmente, deram uma 
outra reação que tornava esse artigo altamente flexível. Agora, volta essa redação também por iniciativa do 
Ministério do Planejamento. 
 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Deputado, só para esclarecer minha dúvida: é máximo ou 
mínimo? O senhor leu “máximo”, e está escrito “mínimo”. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA  - Ah, “há, no mínimo, 5 anos ininterruptos”.  
 Agradeço a V.Exa; muito obrigado. 
 Destaque nº 163 do Deputado Nilton Capixaba pela aprovação parcial nos seguintes termos, Art. 78, § 
9º: “O anexo de que trata o caput deste artigo poderá contemplar recursos necessários à adoção do subsídio 
como forma de remuneração da carreira de que trata a Lei no 10.883, de 16 de junho de 2004.” 
 Destaque nº 202 do Deputado Cláudio Cajado, atendido parcialmente nos seguintes termos: “Suprima-
se os seguintes incisos do art. 65... “os investimentos de inversões financeiras no âmbito do PAC, a despesa 
com execução... São os itens nºs IX, XI e XII.  
 Destaque nº 229 também do Deputado Cláudio Cajado, pela aprovação parcial nos seguintes termos: 
Art. 33 1: “de atendimento direto e gratuito ao público, atendam ao disposto no art. 30 desta Lei e 
alternativamente sejam voltadas para: 

a)educação especial ou educação básica e se cancela educação profissional ou educação superior. 
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Também o Destaque nº 230 do Deputado Cláudio Cajado, pela aprovação parcial nos seguintes termos: 
“Art. 34, I, d. “Construção, ampliação e conclusão de obras de entidades privadas que atenda ao 

disposto no caput do art. 30 nas áreas de saúde, assistência social e educação especial ou na alínea b do inciso 
III do art. 33 desta lei. 

Destaque nº 257 do Deputado Gilmar Machado pela aprovação. 
Art. 52, parágrafo 3º, III: 
a) para as fontes de recursos dos orçamentos fiscal e de seguridade social, inclusive as de que trata o 

art. 90 desta lei, observadas as vinculações previstas na legislação para os identificadores de uso e 
de resultado primário.” 

Ou seja, estamos aqui cortando a ressalvada programação decorrente de iniciativa parlamentar 
individual que aproprie recurso da reserva primária do art. 13. Estamos, portanto, atendendo à recomendação do 
Deputado, e para as esferas orçamentárias. 

Também o Destaque nº 258 do Deputado Gilmar Machado. 
Retorna a redação do caput do art. 3º constante no Projeto de Lei nº 2... (sic), de 2011, suprimindo-se 

por prejudicialidade o §3º do substitutivo. 
“Art. 3º “A meta do superávit a que se refere o art. 2º desta lei 

poderá ser reduzida até o montante de 40 bilhões e 600 milhões de reais 
relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento -PAC contido nos 
orçamentos fiscal e de seguridade social, cujas programações serão 
identificadas no projeto e na Lei Orçamentária de 2012 com identificador de 
resultado primário previsto no art. 7º, parágrafo 4º, III, alínea b, desta lei”. 

Destaque nº 261, também do Deputado Gilmar Machado, pela aprovação. 
“Art. 67 O montante de limitação a ser promovido pelos órgãos 

referidos no caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à 
participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais 
classificadas como despesa primária classificada na Lei Orçamentária 2012, 
excluídas as despesas decorrentes de iniciativas parlamentares individuais 
que apropriam reserva primária fixadas no art. 13 desta lei e as relativas 
às...” 

Destaque nº 277, do Deputado Gilmar Machado, pela aprovação. 
“Art. 127-C No procedimento de permuta de bens imóveis 

integrantes do Fundo de Regime Geral da Previdência Social, por imóveis 
edificados, ou não, ou por edificações a construir nos termos do art. 30 da Lei 
nº 9.636 de 15 de maio de 1998, o Instituto Nacional de Seguro Social - 
INSS, poderá optar de maneira motivada entre a concorrência e o leilão, 
respeitadas as disposições previstas na Lei nº 8.666 de 21 de julho de 1993. 

Para fins no disposto do caput, caberá ao INSS a realização do 
respectivo procedimento licitatório, não se aplicando no caso do leilão as 
condições previstas nos incisos I a X do art. 14 da Lei nº 11.481 de 31 de 
maio de 2007. 

§ 2º Independentemente do procedimento licitatório escolhido, o 
critério de julgamento poderá contemplar a maior... em pecúnia. 

§ 3º Ao INSS caberá a regulamentação de procedimento previsto 
neste artigo.” 

Os demais destaques contam com o nosso voto pela rejeição. 
Sr . Presidente, eu gostaria também de trazer a informação dos nobres pares no parecer da Comissão 

Mista de Orçamento nº 2, o adendo de Plenário que seguiria junto com o nosso relatório para ser ajustado dentro 
do Congresso. 

Item nº 1. 
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É o adendo de Plenário, portanto, Srs. Deputados e Senadores. (Pausa.) 
De qualquer maneira, temos aqui algumas considerações, inclusive o déficit nominal que o Deputado 

Cajado tanto reclama está contemplado aqui também. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pode ler. 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Então, vamos ler. 
No § 3º incluem-se dois novos parágrafos no art. 2º: 
“A política fiscal atuará de forma a manter a estabilidade econômica e o crescimento sustentado, 

permitindo a continuidade da trajetória de queda da dívida pública líquida compatível com os resultados nominais 
previstos no Anexo III desta lei”. 

Leia-se § 3º: “A política fiscal, em articulação com as política monetária, cambial e creditícia atuará de 
forma a manter a estabilidade econômica e o crescimento sustentado, permitindo a continuidade da trajetória de 
queda da dívida pública líquida compatível com os resultados nominais previstos no Anexo III desta lei”. 

Inclua-se: “o déficit nominal, no exercício de 2012, observados o conjunto de premissas e parâmetros 
do Anexo III desta lei, não poderá ser superior a 0,87% do PIB para o setor público não financeiro”. 

Inclua-se parágrafo: “o crescimento das despesas correntes, primária e discricionárias, exceto nas 
funções de saúde, educação, não poderá superar o dos investimentos públicos no âmbito dos orçamentos fiscal 
e da seguridade social”. 

II. No inciso II, do parágrafo único do art. 30, onde se lê: “a certificação de que trata o caput”, poderá 
ser: 

“I – substituída, a critério da Administração Pública, pelo pedido de renovação da certificação 
devidamente protocolizada e ainda pendente de análise junto ao órgão competente ou dispensada, desde que a 
entidade seja selecionada em processo público de ampla divulgação promovido pelo órgão ou entidade 
concedente para a execução de programas e ações em parceria com a Administração Pública Federal, preste 
atendimento integralmente gratuito e observe o princípio da universalidade sem preferência associados ou 
categorias profissionais”. 

I - Leia-se art. 30, parágrafo único: “dispensada, desde que a entidade seja selecionada em processo 
público de ampla divulgação, promovida pelo órgão ou entidade concedente para a execução de ações e 
programas ou serviços em parceria com a Administração Federal nas seguintes áreas: 

a) atenção à saúde aos povos indígenas; 
b) atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias 

psicoativas; 
c)  combate à pobreza extrema; 
d) atendimento às pessoas com deficiência”. 
III. No Item nº 8 da Seção II do Anexo IV, onde se lê: “despesas relativas à política de desenvolvimento 

produtivo e ao Plano de Ação de Ciência e Tecnologia e Inovação”, leia-se “despesas relativas a ações finalística 
voltada à ciência, à tecnologia e inovação, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia”. 

IV- no inciso I do § 7º, art. 37, onde se lê: 
“I - antecipação para o mandatário de parcela dos recursos correspondentes quando da assinatura do 
convênio ou contrato de repasse”, leia-se: I – “antecipação para o conveniente de parcela dos recursos 
correspondentes quando da assinatura do convênio ou contrato de trespasse. 
V – Lei Kandir”. 
Art. 12: O projeto e a lei orçamentária para 2012 conterão os recursos destinados ao atendimento das 
programações a que se referem os incisos XVII e XVIII deste artigo, equivalentes a, no mínimo, os 
valores constantes da lei orçamentária para 2011. 

 6 - Repatriamento. Art. 127-C. Os recursos de repatriamento, quando provenientes de lesão a ente 
público, serão transferidos ao respectivo ente em guia de transferência especial no montante a ele pertinente. 
 7 - Prazos TCU: art. 91. A classificação, pelo TCU, das constatações de fiscalização nas modalidades 
previstas no § 1º, incisos IV e V deste artigo, dar-se-á por decisão monocrática ou colegiada, que deve ser 
proferida no prazo máximo de 40 dias — em vez de 50, leia-se 40 dias — corridos a contar da conclusão da 
auditoria pela unidade técnica, dentro do qual deverá ser assegurada a oportunidade de manifestação preliminar 
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em 15 dias — em vez de 20 — corridos, aos órgãos e entidades aos quais foram atribuídas as supostas 
irregularidades. 

Aqui também houve um telefonema do Presidente do Tribunal de Contas. Lá de Paris ele telefonou para 
o Cajado, e o Cajado foi atrás de mim lá para acertar esse detalhe final. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em Paris, não é, e tal... 
Eu esclareço que o adendo lido deverá ser submetido ao Plenário do Congresso Nacional. 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Relator, numa tentativa de aperfeiçoar, cada vez 

mais, o seu relatório e não tendo amparo, nem em emendas, nem em destaques, em comunhão com os Líderes 
da Casa nesta Comissão preparou esse adendo que poderia ser dispensada inclusive sua leitura agora, já que 
ele apresentará esse adendo amanhã. 

Esse adendo foi uma discussão cuja base legal para modificação e incorporação não existia, enquanto 
ele vai como adendo. Amanhã o Plenário vai ouvir. 

Não é possível sua aprovação na CNO, neste momento, em função, como eu já disse, da falta dos 
destaques específicos. Portanto, o último adendo lido corresponde, neste momento, apenas a um compromisso 
político do Relator de encaminhar esse adendo ao Plenário do Congresso Nacional. 

Essa é talvez a última manifestação, o último esforço do eminente Relator, para deixar o seu relatório 
com a máxima feição do Parlamento, da transparência deste Parlamento. 

Agradeço muito aos Srs. Relatores. 
Não sei se eu faria uma discussão, mas eu queria apenas ouvir rapidamente, em virtude de todo o 

adiantado da hora, dos trabalhos... Estou muito feliz. Posso dizer que estou muito feliz... 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Está cedo ainda, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está cedo. 
Ouço o Deputado Claudio Cajado. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, primeiro, eu queria efetivamente parabenizar 

o Relator Deputado Márcio Reinaldo Moreira. V.Exa. está realmente de parabéns, não apenas pela postura 
democrática, mas pela paciência, tolerância e principalmente espírito público de ouvir as críticas e aproveitá-las 
na medida do entendimento. 

Portanto, eu falo aqui como Líder do Democratas e Líder da Minoria. Nós nos consideramos 
absolutamente contemplados no relatório de V.Exa. 

Lamento alguns pontos apenas. O que foi apresentado agora pelo Deputado Gilmar Machado, já que 
tirou as prerrogativas das emendas parlamentares e dos restos a pagar, no mesmo diapasão de preferência de 
prioridades que teriam outros recursos, principalmente na meta do superávit. 

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Mas Deputado Cajado, o art. 68 será mantido. O 
Deputado Gilmar nos garantiu que, em nome do Governo, em nome da Liderança do Governo... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O art. 68 contempla as emendas na mesma 
importância. 

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - ...e o art. 4º também. 
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas não será vetado, Sr. Relator? 
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - A informação que eu tenho, dos membros do 

Governo, que inclusive estão aqui presentes, é que será preservado. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A nossa parte nós estamos fazendo. O art. 68 está 

muito claro em defesa das emendas parlamentares. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu digo isso... Então, eu quero retirar aqui a crítica para o 

Deputado Gilmar, porque nós estamos aqui também para, como disse anteriormente, zelarmos pela distribuição 
dos recursos do Governo central, diante das desigualdades regionais. Se os Deputados e os Senadores não 
agirem dessa forma, quem o fará? Monocraticamente, uma decisão ministerial ou presidencial? De forma 
alguma. 
 Ao sermos eleitos, os Deputados representam o povo e os Senadores, os Estados federados. Daí por 
que nós precisamos e temos que dar a palavra final. É prerrogativa do Congresso Nacional decidir 
exclusivamente matéria orçamentária.  
 Ainda bem que o Governo não tem insistido na veia inconstitucional de editar medida provisória para 
tratar de matéria orçamentária. Isso tem ficado no passado. Portanto, cabe a nós, congressistas, darmos a 
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palavra final e fazermos o que nós fazemos: emendarmos com responsabilidade e, dentro dessa visão, fazermos 
com que os Municípios brasileiros e os Estados da Federação tenham, sim, participação dentro do seu peso, 
dentro da sua população e das suas prioridades, no recurso do Governo central.  
 Por outro lado, eu acho que uma das emendas que foram aceitas pelo Relator, e destaques também, 
restringem mais a aplicação do recurso público em benefício do seu objetivo.  
 Vou dar um exemplo: a questão de repasse para organizações não-governamentais, as ONGs. Estava 
muito aberta. Restringiu-se isso, principalmente para aproveitar as filantrópicas, no caso das Santas Casas e das 
APAEs.  
 Isso é importante porque nós asseguramos entidades que têm tradição na educação e no cuidado da 
saúde daquelas pessoas que necessitam, as mais humildes, para que o Governo possa ter esses parceiros 
também sendo beneficiados.  
 Por outro lado, Sr. Presidente, nós ouvimos aqui, para deixar claro que o acordo feito está contemplado, 
o adendo que o Relator irá apresentar, no dia de amanhã, no Plenário. Esse adendo foi feito para complementar 
os entendimentos. Eu elogio o Relator, porque nós conseguimos inserir nesse adendo que será lido amanhã, e 
eu me reservo para discutir amanhã, mais prolongadamente, essa questão, o fato de que hoje o Brasil, o País, o 
Governo tem assegurado metas de redução de suas despesas correntes e metas de superávit.  Isso é 
importante num cenário em que países como Portugal, como Itália, como Espanha passam por vulnerabilidade. 
O Brasil não pode estar incluído nessa visão.  
 O texto do Relator Márcio Reinaldo prevê esse mecanismo de controle das despesas e das metas de 
superávit. Portanto, sinaliza para o mundo que o Brasil está, sim, preocupado com as suas contas e com o 
ajuste fiscal.  
 Graças a mim, não. V.Exa. ouviu e acatou a minha sugestão, mas o mérito é de V.Exa. porque foi quem 
assinou. Eu não tive esse prazer de estar com a caneta.  
 Como também V.Exa. acatou a redução dos prazos tanto para os gestores quanto para o TCU, em 
relação às obras com indício de irregularidades, fazendo com que, pela primeira vez na história deste País, 
tenhamos prazos para que se responda a obras com indícios de irregularidades.  
 Portanto, eu acho que o relatório contempla tanto a base do Governo quanto as oposições. Nós fizemos 
esse esforço enorme. Eu quero dizer, Sr. Presidente, que V.Exa. também leva os méritos, porque foi graças ao 
entendimento, graças ao diálogo, graças às transições que nós fizemos, no diálogo e na conversação, que 
chegamos a esse consenso.  
 Portanto, da nossa parte, o Democratas vota com galhardia, com satisfação esse relatório. Esperamos 
que amanhã nós possamos encerrar esse semestre com a convicção cada vez maior de que cada Parlamentar 
aqui deu a sua contribuição e fez parte desse relatório que efetivamente será o marco na nossa Comissão.  
 Parabéns, Deputado Márcio Reinaldo Moreira! Parabéns, Sr. Presidente! (Palmas.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a V.Exa. pela contribuição que deu como 
Líder do Democratas e da Minoria. 
 Com a palavra o Deputado Rogério Marinho para suas palavras derradeiras, meu caro Líder. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, ainda não. O senhor ainda vai me escutar muito. 
(Risos.)  
 Sr. Presidente, senhoras e senhores, eu tenho certeza de que V.Exa., quando fala assim, na verdade, 
está ansioso para me escutar várias vezes aqui no plenário. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com certeza, com certeza. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - V.Exa. e nossos companheiros congressistas, que estamos 
aqui às 21h07min.  
 Ora, Sr. Presidente, primeiro, quero dizer da nossa alegria de verificar que mais de 20 pontos foram 
destacados e conversados com o Relator, com a Liderança do Governo, a quem eu quero fazer justiça aqui, o 
Deputado Mendes Ribeiro, que não se encontra presente, mas certamente junto com V.Exa. e com o Relator 
foram importantes e decisivos aqui para que conseguíssemos chegar a uma posição majoritária de consenso. 

É importante ressaltar que o que fizemos aqui, na verdade, foi aperfeiçoar o texto e preservarmos, 
como estamos repetindo aqui até à exaustão, as prerrogativas do Legislativo. 
 Eu acho que, antes de qualquer posição, que é contingencial, que é circunstancial de sermos Governo 
ou Oposição, nós representamos o Parlamento, que é o poder que modera e fiscaliza o Executivo. 
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 Então, a obra que o Deputado Márcio Reinaldo nos apresenta hoje, certamente, é bem melhor do que 
aquela que veio do Executivo. É uma obra que contempla aqui a média do pensamento e o sentimento da 
Nação, que precisa de transparência na execução orçamentária. Que os órgãos de controle tenham os 
instrumentos adequados para fazer essa fiscalização, que é boa para a República e para a sociedade.  
 Eu apenas destacaria aqui o feito do Deputado Gilmar Machado. O Deputado Gilmar Machado tenta 
esfriar um pouco o nosso entusiasmo, Deputado Márcio Reinaldo, quando, nos seus adendos, o 257, 258 e 261, 
ele retira a vinculação que, para nós, é importante, apesar de V.Exa. estar colocando que o art. 68 restabelece 
essa situação. Já que se restabelece... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - E também o art. 4º. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - E também o art. 4º. Já que restabelece, você poderia 
inclusive riscar essas questões do Gilmar aqui para evitar que a gente tenha problema no futuro, de discussão 
etc. O Gilmar não vai se opor. A gente pode tirar isso daqui para evitar problema no futuro.  
 Por fim, quero dizer a V.Exa. que, diante do que nós ouvimos, principalmente o adendo que V.Exa. 
anunciou, que amanhã será lido no Congresso, às 17 horas, que foi o acordo que fizemos, nós temos apenas 
dois pontos que vamos destacar. Dois, dos 18. Um é o artigo 7º do § 11, que é a questão do identificador das 
obras da Copa e das Olimpíadas, a não ser que V.Exa., de alguma maneira, já tenha contemplado, que é o 
Destaque de Emenda nº 24470001. Identificação de Obras da Copa e das Olimpíadas dentro do PAC.  
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Eu determinei, por mais de uma vez, que 
incluísse esse documento. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu me lembro que V.Exa. falou.  
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Alguma coisa correu mal aí.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas infelizmente houve alguma falha aí. Eu farei o 
destaque e tenho a anuência de V.Exa... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Mas eu agradeço por sua observação e peço que 
a consultoria inclua, nesse adendo, esse destaque. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - V.Exa. tenta, faz o destaque e orienta votar favorável. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Já é a terceira vez que eu peço esse destaque.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Pois é, então, para evitar que V.Exa. tenha mais problema 
com a sua assessoria, a gente faz o destaque e encaminha à aprovação, já que não há problema.  
 Quanto ao art. 67, § 8º, certamente, o nosso Vice-Líder Gilmar vai nos ajudar a encaminhar 
favoravelmente parte do Governo. É a questão da programação do contingenciamento.  
 O Governo sempre, com isso, inicia o processo do início do período fiscal, faz o contingenciamento — 
trata-se do art. 67, § 8º — e destina um percentual financeiro, uma condição financeira para cada Ministério. Nós 
não temos nitidez em relação ao que é, efetivamente, contingenciado. Só acontece no final do período fiscal.  
 Então, como o Deputado Gilmar, que é um democrata, favorável à transparência, à fiscalização, que 
certamente é uma missão da Casa, esse destaque nós faremos e teremos o apoio do Governo aqui também 
para aprovar.  
 No mais, quero elogiar o trabalho do Relator, do Presidente, da bancada, de todos nós. E vamos a voto.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Parabenizo V.Exa. pela extraordinária contribuição que 
deu ao aperfeiçoamento do relatório.  
 Ouço o Deputado Weliton Prado. 
 O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Prometo que eu vou ser breve para que a gente possa votar, 
mas eu não poderia, de maneira alguma, deixar de fazer aqui um reconhecimento e parabenizar o mineiro, o 
nosso Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, pelo brilhante trabalho. Da mesma forma, faço com o 
Presidente da Comissão.  
 Tivemos muitos avanços, principalmente no que diz respeito a criar mecanismos de controle, de 
fiscalização e, acima de tudo, o entendimento, o consenso que foi trabalhado. Isso é fundamental. Questões 
realmente, além da fiscalização, do controle, foram já colocadas aqui, mas a possibilidade de contemplar 
também as APAEs, as Santas Casas. É fundamental já ir direto para o caixa. É uma forma de a gente contribuir 
muito, principalmente na área social e na área de saúde. 
 Então, eu gostaria realmente de agradecer, parabenizar todos os membros da Comissão, tanto da 
Situação quanto da Oposição, e, de forma muito especial, reconhecer aqui o trabalho feito pelo Deputado Márcio 
Reinaldo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Ouço a querida Deputada pernambucana... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Muito obrigado, Deputado Weliton... Deixe-me só 
falar para o Weliton... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Sim... Fale. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Eu quero agradecer-lhe, Weliton, e falar o 
seguinte: é bom que você diga isso com todas as letras, sobre as Santas Casas e as APAEs, porque, 
infelizmente, nós temos muitos colegas que descem o cacete nas entidades filantrópicas. Às vezes, salvam-se 
essas por acaso. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Está bom, Márcio. Pronto. Até esta hora, a sinceridade 
do Relator é forte e viva. 
 Deputada pernambucana Luciana Santos, com a palavra. 
 A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado Márcio Reinaldo, 
nosso querido Relator, a Deputada Jandira Feghali havia solicitado e levantado a preocupação, junto ao 
Deputado Relator, sobre a vedação do Ministério da Cultura em relação ao financiamento de atividades, de 
eventos ou de produtores culturais que tivessem, no mínimo, 5 anos, ininterruptamente, de iniciativas culturais 
no Brasil. 
 Eu penso que, como no relatório já estava previsto, não é destaque — não foi feito destaque porque, no 
relatório final, foi acatada a sugestão. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - A Deputada Jandira foi muito importante nesse 
momento. Ela participou muito positivamente. 
 A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - Mas, na medida em que... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - V.Exa. também. 
 A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - Exato. Na medida em que isso retorna ao relatório, na forma 
como estava previsto antes, eu aqui quero justificar a nossa preocupação com a possibilidade ainda de, mesmo 
com a posição do Ministério da Cultura de manter essa vedação... Penso que isso é um prejuízo muito grande 
para os avanços e os saltos que nós demos na política cultural do Brasil, porque há entidades que 
historicamente cumpriram um papel muito grande na produção cultural do nosso País, como é o caso do 
Movimento de Cultura Popular, ainda da década de 60. Elas tiveram as entidades dos movimentos sociais como 
entidades estruturantes naquelas iniciativas, porque elas foram o pivô e o vetor de uma iniciativa que se 
transformou naqueles movimentos, assim como hoje há a política dos pontos de cultura, que vão ser 
prejudicados com essa medida, porque exatamente incentiva o que há de emergente. Uma coisa é você dar 
autonomia para o Ministério decidir se vai ou não financiar aquele tipo de evento, mas, na hora em que se veda, 
tudo que há de emergente no Brasil de iniciativa cultural vai ser simplesmente cortado na sua raiz. 
 Então, eu penso que isso é algo muito relevante que a gente não poderia deixar do jeito que está. 
 Fora isso, eu queria também fazer... O Destaque nº 296, que também é da Deputada Jandira Feghali, 
vai no mesmo sentido do Cultura Viva. 
 Ainda gostaria, Deputado Márcio Reinaldo, de chamar a atenção. Aqui no art. 4º, no parágrafo que trata 
dos financiamentos de projetos estruturantes e estratégicos para o País, eu destaquei a importância dos projetos 
dos complexos industriais. Nós temos, no País, um déficit — isto aqui também é da Comissão de Seguridade 
Social — de 10 bilhões de dólares na balança comercial de saúde, porque a gente importa alguns produtos 
importantes. 
 Por exemplo, em Pernambuco, nós temos a estatal da Hemobrás, que está em andamento, e vai 
economizar 1 bilhão de reais. Só a Hemobrás. Imaginem o restante de importados que a gente tem nessa área. 
 Nós precisamos incluir, no art. 4º, a necessidade de financiamento de complexos industriais de 
fármacos, medicamentos, para podermos dar conta disso, que é algo estratégico no nosso País. Além da 
complexidade do SUS, que é também o Destaque nº 289, que é hoje o nosso maior gargalo, que são as UTIs e 
as emergências. Então, chamaria a atenção para isso, para que a gente pudesse levar em conta essas 
observações. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Feitas as anotações, querida Deputada Luciana. O 
Relator, ao final, vai se pronunciar. 
 Ouço, de forma sintética, como sempre o faz, o Deputado Marçal Filho. 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, serei bastante 
econômico nas palavras, dado o adiantado da hora. Quero dizer, Presidente, que V.Exa. me escolheu como 
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Relator para proferir parecer de avaliação do PPA do Governo Lula. Debruçando-nos sobre esse assunto, 
acabamos por ter realmente um raios X do nosso País, do desenvolvimento todo que o País vem sentindo nos 
últimos anos e também de tudo aquilo que nós precisamos ainda para avançar mais. 
 Queria parabenizar o Relator por todo o seu trabalho, por ter acolhido um destaque que eu acho 
extremamente importante, que eu apresentei, da criação de um banco informatizado de projetos do Governo 
Federal. O Governo precisa implantar um banco de projetos para a maturação desses projetos para nós termos, 
realmente, um plano a curto, médio e longo prazos, a fim de que não tenhamos, por exemplo, as famigeradas 
obras inacabadas. O Relator, em boa hora, acatou esse nosso Destaque de nº 52, a criação de um banco 
informatizado. 
 Quero agradecer também ao Relator pelo acolhimento, pelo provimento parcial do Destaque nº 49, da 
compatibilização entre o PPA e a LOA — este tripé, LDO, LOA, PPA, que é muito importante. Nós precisamos 
melhorar isso, precisamos, cada vez mais, tornar essas peças, esse cruzamento de informações para que, a 
exemplo do que acontece hoje com os projetos de grande vulto, que têm essa preocupação, nós a tenhamos 
também em relação a todos os demais projetos do Governo Federal e, parcialmente, o nosso Relator o aprovou. 
 Também parcialmente acolheu a questão dos Restos a Pagar, a questão do excesso de superávit que 
nós indicamos ao Relator. Não foi aquilo que a gente queria, que a gente esperava, que entendemos ser o ideal; 
mas, pelo menos parcialmente, ele fez o acolhimento. 
 Nós tivemos rejeitada a questão do reajuste dos aposentados acima do mínimo, mas acabamos sendo 
contemplados para que, da mesma forma como o Presidente Lula o fez, a Presidente Dilma também possa fazê-
lo, colocando 80% do PIB mais a inflação do período. 
 O destaque que nós apresentamos e que o Relator não contemplou foi contemplado por outro colega 
Deputado Federal, Nilton Capixaba, sobre a mesma coisa, em relação ao subsídio para estrutura da carreira dos 
fiscais agropecuários, que é uma solicitação da ANFFA, um pedido da ANFFA que o Relator acolheu. Então, nós 
estamos contemplados também. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado Marçal... 
 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Finalmente, Sr. Presidente, aí, sim, verdadeiramente, para 
encerrar, há um destaque rejeitado, mas fica aqui a nossa recomendação para que o Governo Federal invista 
cada vez mais, que mantenha os investimentos que foram feitos até agora — o Governo Lula vinha investindo —
, porque nós temos aí as Olimpíadas, nós temos Copa do Mundo pela frente e queremos repetir o êxito que o 
País teve até agora em termos de desenvolvimento. 
 Muito obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Marçal. 
 Rubens Bueno com a palavra. 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, filho do estimado e 
saudoso Deputado Vital do Rêgo, Deputado Márcio Reinaldo, nós apresentamos três destaques, amplamente 
discutidos com o Relator em reuniões que fizemos. Deles tivemos a aceitação de um. O nosso Destaque nº 002 
foi o segundo destaque a dar entrada — o primeiro, o segundo e o terceiro foram de nossa autoria. É esse que o 
Relator Márcio Reinaldo traz como retirada da proposta do duodécimo, os investimentos, especialmente do PAC. 
Se aprovássemos o texto como estava, o Congresso seria absolutamente desnecessário para votar o 
Orçamento durante o ano de 2012. 
 Então, acho que V.Exa. teve aí a ... 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Agradeço a V.Exa. e até já solicitei à Assessoria 
que faça a errata para que conste também esse destaque de V.Exa. que até antecedeu a este outro definido. 
Mas, efetivamente, divido com V.Exa. a vitória sobre esse caso; eu havia acatado isso dado a um apelo da 
Ministra do Planejamento, pelo carinho que ela tem sobretudo com o PAC, mas eu tenho que me silenciar diante 
das vozes maiores do Congresso Nacional. 
 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Não, e também os outros autores que entraram com destaque 
que contenha a mesma ideia devem estar presentes no seu relatório, lembrando que os Líderes concordaram, 
junto a V.Exa. E há o Destaque nº 001, que trata da questão do cadastro das ONGs. Há uma certa distância da 
organização cadastral para poder receber dinheiro público. Não é possível que se tire esse dinheiro do 
Orçamento, dos impostos que pagamos, e que ele vá para entidades sem critério no seu cadastramento, para 
poder ter exatamente o acompanhamento e a execução desse dinheiro aplicado. 
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 E o terceiro, que é o Destaque nº 003, é o que trata dos 25%, que pode alterar em qualquer item da 
licitação feita. Por isso, vamos aguardar aqui em plenário a votação desses dois destaques, agradecendo mais 
uma vez ao Relator e parabenizando-o, assim como o Presidente e os Líderes, que chegaram a bom termo. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado Rubens Bueno.  
 Com a palavra o Deputado André Vargas. 
 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Sr. Presidente, tanto o PT como a base do Governo falam 
pouco e procuram votar. Portanto, saúdo o nosso Relator, elogio o comportamento da Oposição e também da 
base e do partido, que estão aqui presentes. 
 Vamos votar, porque amanhã haverá mais. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado André Vargas.  
 Deputado Edmar Arruda. Peço celeridade aos Srs. Parlamentares. 
 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, quero apenas parabenizar o nosso Relator, 
V.Exa., pela condução dos trabalhos e quero dizer ao Relator que eu e mais alguns Deputados estamos juntos a 
ele na defesa das nossas entidades, e brigamos por isso, porque entendemos a sua necessidade por recursos 
do Governo para construir, por exemplo, uma clínica para recuperar aqueles que são dependentes químicos, em 
especial o crack, que é uma tragédia para as nossas famílias. 
 Parabéns, Relator, parabéns. É o meu primeiro mandato aqui, mas fico orgulhoso de tê-lo como 
Relator. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Tudo bem, Deputado Edmar. 
 Deputado Raimundo Gomes de Matos. Estamos já no final; só faltam duas inscrições. 
 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, ao tempo em que apresento 
minhas saudações ao nobre Relator pela firmeza, pelo compromisso que tem em aperfeiçoar essa peça, lado a 
lado com V.Exa., creio que todos nós aqui dependemos muito da Justiça Eleitoral. E creio também que neste 
momento é oportuno darmos a real estrutura necessária àqueles que fazem a Justiça Eleitoral, a fim de 
aprimorar todo esse processo. 
 Então, solicito uma revisão nesses destaques, que vai garantir que a Justiça Eleitoral possa 
implementar novas zonas eleitorais, assegurar a diminuição dos seus gastos com pagamento de aluguéis, de 
prédios, que às vezes inviabilizam o funcionamento da Justiça Eleitoral no tocante a três emendas modificativas 
e uma aditiva. As emendas modificativas não vão alterar tanto o texto, nobre Relator e senhores assessores.  

A nossa solicitação é que seja revista essa questão da Justiça Eleitoral, até para que possamos 
aprimorar o processo. É claro que também existe uma proposta mais avante, que é justamente termos paralelo à 
votação secreta a impressão do voto no sistema eletrônico, a comprovação da cédula, e isso ajudaria a uma 
transparência maior no tocante a essa votação. 

Então, seriam os Destaques nºs 003, 024, 23 e 22. Então, repetindo: 22, 23, 24 e o 003, e nós 
solicitamos anuência da Consultoria para colaborar com o nosso Relator, a fim de entrarmos num entendimento 
nesse sentido. Parabéns. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado João Dado. 
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria de destacar 

o artigo 13, inciso III e parágrafos do relatório do projeto definitivo aprovado pelo Sr. Relator e que 
provavelmente irá à sanção por parte deste Plenário. 

Sr. Presidente, Sr. Relator, essa medida reserva um recursos destinados ao estabelecimento de 
projetos pelo Parlamento e pelo Poder Executivo, que originalmente não foram contemplados na Lei 
Orçamentária. Então, isso cria a perspectiva de que possamos legislar e praticar políticas públicas no País. 

Parabenizo, então, o Relator, que acolheu a emenda que em anos anteriores vinha cravada como valor 
financeiro e, nesta oportunidade, com 0,1% das receitas correntes. 

E V.Exa., Sr. Presidente, fez uma manifestação importante com o nosso Presidente que vai garantir 
regimentalmente os acordos feitos. Eu gostaria de salientar que esse art. 13 e seus incisos, assim como o art. 
4º, sejam preservados sem nenhum tipo de veto, para que tenhamos, aí, sim, um grande entendimento entre o 
Congresso Nacional e o Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado João Dado e reafirmo os termos 
da nossa declaração na condição de Presidente da Casa. Deputado Nilton Capixaba. 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, Sr. Relator, quero agradecer a V.Exa. por ter 
acolhido o Destaque nº 163, que cria esse subsídio como forma de remuneração para a carreira dos fiscais 
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agropecuários, os do Ministério da Agriculta; são pessoas que estão esperando há muitos anos por esse 
momento e com certeza vão ficar muito felizes por podermos, a essa hora da noite, às 21h30min contemplá-los. 

Então, agradeço a V.Exa. e parabéns pelo trabalho. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Valeu, Nilton. Deputado Roberto Britto, meu amigo. 
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO - Quero parabenizar o nosso Presidente, Vital do Rêgo, pela 

condução brilhante dos trabalhos. V.Exa. desempenhou um papel extremamente importante para esta 
Comissão, e quero fazer também os meus agradecimentos ao nosso querido e competente Relator, Deputado 
Márcio Reinaldo, que realmente realizou um trabalho extremamente importante para a nossa Comissão. 

Ficamos extremamente felizes, Márcio, com o seu trabalho, porque esta LDO tem uma característica 
diferente das outras; dela, os Deputados efetivamente participaram e viram as suas emendas, as suas 
sugestões acatadas por V.Exa. Eu tenho certeza absoluta, Márcio, de que essa LDO vai servir de exemplo para 
todos nós. 

Sr. Presidente, vamos passar ao Orçamento. Nós temos um belo Relator de Orçamento, o 
companheiro, Deputado Arlindo Chinaglia, o qual também tenho certeza, baseado na LDO, prestigiará os 
Parlamentares desta Casa. 

Um abraço a Márcio, a Vital do Rêgo.  
 Muito obrigado pela grande LDO. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado Roberto Britto pelo extraordinário 
apoio que V.Exa. deu à Mesa, na condição de membro. Deputado Vaz de Lima volta a intervir. Que cumpra o 
compromisso semiótico comigo, Deputado Vaz de Lima. 

O SR. DEPUTADO VAZ DE LIMA - Sr. Presidente, na verdade gostaria de dizer duas palavras. Uma, a 
V.Exa. pela forma democrática como tem conduzido a Comissão. Tenho aprendido muito com V.Exa.; creia 
nisso. Segunda, cumprimento também o Deputado Márcio Reinaldo pelo bom exemplo dado nesta Relatoria. 
Quero dizer que também aprendi bastante nesse primeiro semestre, especialmente, Relator, por essa sua visão 
de Parlamento, no sentido de que o ele tem o dever e a autoridade de influir na peça orçamentária, que é o 
auge, o coração do momento aqui, na Casa. 

Então, parabéns e espero que isso sirva de exemplo para nós, desta Comissão, e para a Casa, como 
um todo. Que possamos seguir nessa boa picada que V.Exa. abriu aqui, na LDO. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Faço minhas, Deputado Vaz de Lima, integralmente, as 
suas palavras com respeito à força, à postura, ao comprometimento, ao espírito público do Deputado Márcio 
Reinaldo. Quando V.Exa. falava, eu dizia agora há pouco a ele: “Márcio, você sai muito forte deste momento de 
congraçamento do Poder Legislativo. Raras as vezes nós nos sentimos tão úteis à democracia como esta hora 
em  se vê um corolário de emendas e de participações efetivas.” Faço minhas as suas palavras. 

Ouço o meu eminente e querido Senador Acir Gurgacz, pelo PDT. 
O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Sr. Presidente, só para cumprimentar V.Exa. pela condução dos 

trabalhos aqui, na Comissão. E também ao nosso Relator, Deputado Márcio, os cumprimentos por esta união 
que V.Exa. conseguiu construir, mesmo ao final da noite. Isso é muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Uma alegria para nós, Deputado. 
O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - ...a maneira como V.Exa. conduziu. Só dessa forma poderia ser 

construído um acordo.  
E agradecer pelas duas emendas que V.Exa. incluiu na LDO a pedido nosso, 2 integrais e 13 parciais. 

Agradeço a sua atenção a todos nós. Meus cumprimentos.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Como último orador, e não por coincidência, será 

S.Exa. a, ao meu lado direito se sentar, a partir da volta do nosso recesso, assumindo a Lei Orçamentária Anual, 
mais um grande e extraordinário embate. Há confiança da Comissão no Deputado Arlindo Chinaglia, que tem a 
palavra neste momento como último orador antes de iniciarmos a votação final. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - De forma breve, Sr. Presidente, também quero 
cumprimentá-lo pelo esforço para que chegássemos a bom termo, e creio que conseguimos.  
 Portanto, V.Exa. demonstrou, na condução dos trabalhos desta Comissão, aquilo que nós já 
conhecíamos na sua atuação parlamentar. Para brincar com os Senadores, então, nós queremos dizer que 
V.Exa. leva da Câmara dos Deputados uma boa experiência, é claro, acrescentada à experiência agora 
adquirida no Senado. 
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Cumprimento o nosso prezado companheiro Márcio Reinaldo pela competente dedicação. Desde os 
primeiros momentos em que aqui cheguei, ainda em 1995, V.Exa. sabe, como outros aqui, tivemos várias 
oportunidades de atuar em momentos, às vezes até difíceis, em posições diferentes, mas sempre com o mesmo 
respeito. Espero, sinceramente, Deputado Márcio, que, após a conclusão da votação da LDO, eu consiga 
realizar um trabalho que pelo menos lembre o que V.Exa. realizou como Relator da LDO. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu tenho certeza disso. 
Sras. e Srs. Parlamentares, não há mais inscritos, mas vou abrir uma exceção em homenagem a todos 

os Srs. e Sras. Parlamentares. Quero prestar uma homenagem ao Líder do Governo, Deputado Mendes Ribeiro, 
pela rapidez no trabalho de consolidação dos entendimentos.  

Ele não se inscreveu, mas queria lhe passar a palavra — é a tipificação do mentor talvez mais sofrido 
de todos nós, que merece desta Mesa as minhas homenagens. Passo a palavra para que S.Exa. tenha a 
condição de encerrar esta discussão. Deputado Gilmar Machado com a palavra.  

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa. por esta 
oportunidade. Não me inscrevi porque o que queremos é encerrar esta votação.  
 Agradeço muito ao Deputado Márcio Reinaldo pela paciência que teve para poder fazer todos os 
diálogos. Em nome do nosso Líder, Deputado Mendes Ribeiro Filho, e da Liderança do Governo, agradeço à 
base também à Oposição, para demonstrar que este é um Governo que realmente dialoga. Aqui não há trator, 
mas pessoas que estão abertas. O Orçamento não é do Governo e nem da Oposição. O Orçamento é do País, 
não é do Governo nem da Oposição. Por isso, temos de construir juntos.  

Quero agradecer ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira pela contribuição da Oposição. Acho que é 
dessa forma que vamos realmente ajudar a construir cada vez mais e melhor o País.  

Muito obrigado a todos pelo apoio para que pudéssemos chegar a este momento. Se Deus quiser, 
amanhã de manhã concluiremos os trabalhos. 

Obrigado, Sr. Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos votar agora. Vamos votar. Deixem os parabéns 

para mais tarde. 
Quero fazer um agradecimento muito especial às consultorias da Câmara e do Senado pela atenção, 

pela prestimosidade com que ofereceu ao Relator e à Mesa toda a sua eficácia, seu empenho e seu trabalho. 
Sras. e Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela nº 3, de 2008, 

ambas do Congresso Nacional, estabelece o seguinte, aspas:  
“Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, 

após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos destaques.” 
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo 

de voto do Relator. 
Em votação.  
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, nós queremos fazer dois destaques. Vai 

votar em globo tudo? 
O Destaque nº 24.470.024... 
O 0074 e o 0079. Ok, obrigado.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Era a hora que realmente V.Exa. deveria intervir.  
Solicito autorização... 
O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, apenas para... Como foi acatada a proposta que 

nós apresentamos sobre a questão dos investimentos do duodécimo — o nosso Relator a acatou — a Emenda 
001 e a 003, dos 25%, que também foi acatada. Nós retiramos a Emenda nº 001, que fala sobre as ONGs. Já há 
um esclarecimento feito aqui pela Assessoria. 

Nós agradecemos. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço, Deputado Rubens Bueno. 
Em votação a solicitação de autorização para votação em bloco, ressalvados os Destaques de nºs 74 e 

79.  
Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
Senado Federal. (Pausa.) 
Aprovada.  
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A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator está em votação na 
representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Também no Senado. (Pausa.) 
Aprovada. 
Destaques com voto. 
Regimentalmente, temos de votar primeiro os dois destaques do Deputado Rogério Marinho. 
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. abre a discussão desses dois destaques? 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Só o autor do destaque e o Relator. V.Exa. pede a um 

deles. 
Aqui, conseguimos conciliar tudo. V.Exa. pega um destaque desses e fala. 
Destaque nº 74. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Nós vamos dividir aqui, com o Deputado Cajado, a 

argumentação? Vamos argumentar em um e ele em outro? É isso? 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - É. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Nós estamos sendo muito parcimoniosos. Vamos permitir 

que a Oposição tenha voz aqui. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Falam um e outro. 
É o Destaque nº 74, Emenda nº 244.700.10, de autoria do Deputado Rogério Marinho, ao texto da lei.  
Com a palavra V.Exa. 
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, Sr. Relator, a quem 

peço especial atenção, e Líder do Governo, o que nós estamos propondo nada mais é do que é aprofundarmos 
e tornarmos mais transparente a execução orçamentária.  

As principais obras que o Governo alega fazer nos próximos 2 anos são as obras de mobilidade urbana 
da Copa do Mundo e de infraestrutura, bem como as obras das Olimpíadas de 2016. 

O que nós estamos pedindo neste destaque é que essas obras tenham um identificador. Apenas para 
que nós, do Parlamento, e a sociedade, tenhamos a possibilidade de, identificadas essas obras, fazermos o 
nosso papel de acompanhar o bom andamento dessas obras tão importantes, principalmente porque elas estão 
inseridas num regime especial de contratação, que foi aprovado no Parlamento brasileiro. Por isso mesmo, há a 
necessidade de um acompanhamento mais acurado.  

Tivemos uma reunião mais cedo, Sr. Presidente, com o Governo, com o seu Líder e com os assessores 
do Planejamento e da Fazenda, e o Governo alega como identificar tecnicamente agora essas obras; não podem 
prever o identificador porque não podem identificar agora. 
 Nós não temos, Sr. Presidente, nenhuma intenção de impor ao Governo o planejamento que, aliás, ele 
não fez, porque, na verdade, já deveria ter esse planejamento. Mas não queremos impor. Queremos apenas 
prever na lei que, na hora em que essas obras forem definidas, elas serão identificadas, até porque isso 
aconteceu quando veio para cá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que este ano não teve as metas e as 
prioridades do PPA. E nós entendemos essa situação, porque nós estamos no último ano do PPA que foi vigente 
no Governo anterior. E apenas houve uma meta geral, que foi de combate à miséria, se eu não estou enganado. 
 Então, nós entendemos essa situação, quer dizer, ninguém poderia prever antecipadamente, o que não 
é o caso, porque nós queremos apenas dizer que esteja previsto na lei, que na hora em que o Governo apontar 
quais são as obras que serão parte da obra de Copa do Mundo e de Olimpíadas, elas seriam identificadas. Nós 
não estamos aqui, de nenhuma forma, querendo impor planejamento ao Governo. 
 Então, essas... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra... Com a palavra... 
  O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Essas são as argumentações, e peço o apoio, inclusive, do 
Presidente aí e dos demais companheiros. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Relator na forma regimental, autor e 
Relator. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - A Oposição falará também, não é? 
  O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Autor e Relator na forma regimental. Está aqui. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Eu quero encaminhar para a votação. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Encaminhar para a votação pode. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ouço o Relator, e no encaminhamento eu... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Depois do encaminhamento. Relator. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
Deputados, esse tema, de fato, nós o vimos em primeira mão positivamente. 
 Depois, em alguns debates com o Governo, recuamos, dada inclusive a colocação de que não era 
factível, que o Governo vetaria essa matéria. Então, tão logo esse assunto veio à baila, a Liderança do Governo 
veio até nós e disse; “Esse assunto não está factível de aprovação pelo Governo.”  

Então, eu pergunto ao Deputado Gilmar se ele quer justificar, mas efetivamente eu tenho aqui a palavra 
do Ministério do Planejamento, fundamentalmente do Secretário do Tesouro, que me disse que essas e outras 
matérias seriam vetadas naturalmente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo)  - Para encaminhamento — o Relator já se posicionou —,  
Deputado Gilmar. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Só para... Nós estamos encaminhando contrariamente, 
porque o relatório já contempla os relatórios que o Governo terá que encaminhar bimestralmente, inclusive as 
obras da Copa. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com as identificações. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Portanto, não há mais essa necessidade. Já estão 
identificadas. Portanto, o Governo encaminha “não”.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para encaminhamento, um minuto, na forma regimental, 
o Deputado Claudio Cajado. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Olha a contradição do Líder Gilmar Machado. É a primeira 
vez que eu vejo que o que abunda prejudica. Se já está previsto no relatório bimestral, qual é o problema de 
acatar o destaque? Qual o problema? É obvio que não está. 
 Aliás, Presidente, eu não sei por que o Governo quer esconder essas obras da Copa. Eu não sei. 
Quando estava aquela coisa do sigilo, as obras da Copa não podem ser divulgadas, têm que ser escondidos os 
gastos, por que isso? Finalmente, o Governo caiu em si e resolveu divulgar os gastos da Copa. Qual o 
problema? O dinheiro é público.  Nós não temos que esconder quanto é que vai se gastar para  a Copa ou para 
a Olimpíada, os gastos com infraestrutura, etc. 
 Nós temos que efetivamente dar transparência a essas questões. E a emenda do Deputado Rogério 
Marinho vai nesse sentido, de poder dar transparência e poder identificar e discriminar essa relação de obras. Eu 
não vejo o porquê de a Comissão não aceitar, muito menos de o Governo se recusar. Eu entendo que o Relator 
quis atender o Governo, mas as explicações, para mim, não foram críveis e muito menos aceitas pelo próprio 
Líder do Governo, que disse que,  se já estava explicitado, por que que não acata o parecer? 
 Então, nós encaminhamos favoravelmente à emenda. E esperamos que a Comissão aquiesça nesse 
sentido. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Encaminha favoravelmente. O.K. Os Democratas e a 
Minoria encaminham favoravelmente à emenda. O Governo encaminha contra. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - E o Relator também contra. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Encaminha contra.  
 Em votação. 
 A representação da Câmara dos Deputados que concorda com o parecer do Relator, contrário à 
emenda, permaneça como se encontra. (Pausa.) 
 Aprovada contra os votos de Cajado, Vaz, Raimundo — há dois votos ali —, Rodrigo, Rogério. 
 Vamos para a seguinte. 
 Cajado... Não, não. Você fica para encaminhar. O Rogério é o autor, fica lendo. 
 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, por isso a importância do grupo de 
trabalho que foi criado hoje, para dar transparência às obras da Copa.   

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não, isso aí já é matéria vencida, Sr. Deputado 
Wellington Roberto, pelo amor de Deus. (Risos.) 
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 Rogério, Rogério. 
 É o último destaque. É o último destaque do destaque do destaque. (Risos.) 
 Destaque nº 79, Emenda nº 244.  
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Por favor, silêncio. 
 Destaque nº 79, Emenda nº 2447.0024. Autoria, Deputado Rogério Marinho. 
 Ao texto da lei, o destaque é de V.Exa. Com a palavra às 21h48min. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, Sr. Relator, primeiro, 
digo que, em relação à votação anterior, o argumento do Governo foi fraco. Mas, tudo bem. Quem ganhou foi o 
número. (Risos.) 
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Mas, em relação a esse texto, a essa emenda, eu tenho 
certeza de que o Deputado Gilmar vai mudar de posição e vai nos ajudar a aprovar, até porque nós estamos 
terminando. É o último destaque. É uma forma de ajudarmos o Parlamento e fazermos com que haja 
transparência na execução do Orçamento. E o Legislativo precisa ter esse instrumento na mão para poder 
fiscalizar de forma mais eficaz o que acontece nos Ministérios. 
 O que nós estamos propondo, Sr. Presidente, é muito simples. E aí eu peço a atenção do Sr. Relator, 
que certamente concorda conosco. O Governo Federal, sempre que se inicia o ano fiscal, faz um 
contingenciamento. É de praxe, depois da aprovação do Orçamento. Esse contingenciamento acontece em 
grandes números em caráter geral. Em seguida, ele estabelece um limite financeiro para os Ministérios. 
 Esse limite financeiro, quando é estabelecido... Imaginem que o Ministério que o Deputado Gilmar vai 
ocupar a partir do próximo ano tenha 10 milhões para executar e tenham sido contingenciados 5 milhões. Então, 
ele recebe um limite de 5 milhões. Esses 5 milhões que ele recebe, ele os usa de forma discricionária, e não há 
nitidez, por parte daquele Ministério, no “discricionamento” do que efetivamente foi contingenciado. E nós, do 
Legislativo, só temos ideia do que ocorreu efetivamente, ou nos relatórios quadrimestrais, ou no final do ano, no 
fim do exercício fiscal. 
 Então, nós estamos propondo, no art. 67, § 8º, uma vírgula a partir do que já está escrito, que  

“os órgãos e unidades orçamentárias deverão editar, em até 15 dias após a 
edição do decreto de contingenciamento, uma portaria especificando a 
programação objeto da alimentação do empenho e movimentação financeira, 
ou ainda do restabelecimento desses limites até o nível da ação orçamentária 
ou outra classificação correspondente que vier a ser adotada.” 

 Então, nós apenas pedimos que haja transparência na execução orçamentária. Aqui, muito parecido 
com o que propomos anteriormente, é no sentido de aperfeiçoar um instrumento extremamente importante para 
a Oposição, para a sociedade brasileira, de podermos ter nitidez no acompanhamento do que efetivamente 
acontece nos Ministérios a partir do contingenciamento. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço, Deputado Rogério Marinho. 
 Com a palavra, para se posicionar, o Relator, e aí encaminharemos com Gilmar e com Cajado. 
 Relator com a palavra. 
 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, eu não vejo maiores problemas 
nesse destaque. E, sinceramente, eu tenho uma posição positiva sobre ele. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Claudio Cajado. Inicialmente o Deputado 
Claudio Cajado, para dar tempo a Gilmar Mendes. 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se o Relator aceita o destaque, eu acredito que o Governo 
também vai aceitar. Portanto, encaminhamos todos favoravelmente, em nome da Oposição e do Governo. 
Correto, Deputado Márcio Reinaldo? 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Gilmar, com a palavra, com relação ao 
posicionamento do Relator, aceitando o destaque apresentado, Destaque nº 79. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu também gostaria de dizer que o art. 8º, 
que é o que está sendo tentado alterar, ele já diz aqui que o relatório vai ser, que se refere ao § 4º desse artigo, 
quer dizer, os relatórios serão, então, elaborados e encaminhados nos bimestres em que não houver limitação 
ou restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira, está certo? 
 Portanto, a informação que ele já está pedindo já está contemplada. Então, portanto, no meu 
entendimento, não há mais necessidade. O Governo vai informar todos os dados que já estão aqui colocados. 
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 Portanto, eu gostaria muito de acompanhar o meu companheiro, o meu conterrâneo Márcio Reinaldo, 
mas infelizmente a minha orientação por parte do Governo é “não’. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O que está em votação não é o parecer sobre o 
destaque. Quem está em votação é o destaque. Então, em votação o destaque.  
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Para encaminhar. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para encaminhar, pelo PSDB. 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Só para ajudar o  nosso Líder Gilmar. 
 Na verdade, o que ele coloca aí, faltou a vírgula. O que o Governo, no art. 8º, pretende é, a cada 
bimestre, enviar um relatório sem a necessidade de discriminar o que efetivamente foi contingenciado. O que 
nós estamos pedindo é que, após o decreto de contingenciamento, 15 dias depois, nós tenhamos essa 
informação, apenas para auxiliar o Deputado Gilmar, que certamente não entendeu o espírito da coisa. Então, o 
encaminhamento é favorável. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Terminou o encaminhamento. 
 Em votação... 
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para encaminhar, o Democratas vota favoravelmente ao 
destaque e favoravelmente ao Relator. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Democratas vota favoravelmente ao destaque e o 
Governo encaminha contra o destaque. 
 Em votação na Câmara  
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas o Relator é favorável, Presidente.    
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Relator foi favorável ao destaque. O Governo está 
encaminhando contra o destaque. Quem está em votação é o destaque. 
 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Aqueles que aprovam o destaque permaneçam como se encontram. Aqueles que não aprovam o 
destaque levantem a mão. (Pausa.) 
 Por ampla maioria. Maioria. Rejeitado o destaque na Câmara. Não vai ao Senado.  
 Bom, concluída a fase dos dois destaques. 
 Agora, vamos para os destaques em globo, em votação global. 
 Destaques com o voto do Relator pela aprovação total. 
 São esses números: o Destaque nº 7, da Senadora Lúcia Vânia; o  Destaque nº 52, do Deputado 
Marçal; o Destaque nº 69, do Deputado Rogério Marinho; o Destaque nº 71, que não é o 71, é o item.... 
 A SRA. SECRETÁRIA (Myrna Lopes Pereira) - Não, não. É o 71. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - É o 71, que diz respeito ao item 25 do adendo; o 
Destaque Nº 77, do Deputado Rogério Marinho; o Destaque nº 81, do Deputado Rogério Marinho; o Destaque nº 
257, do Deputado Gilmar Machado; o Destaque nº 258, do Deputado Gilmar Machado; o de nº 261, também do 
Deputado Gilmar Machado; e o de nº 277, também do Deputado mineiro Gilmar Machado. 
 Em votação em globo os destaques, com o voto do Relator pela aprovação. 
 Representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Senado. (Pausa.) 
 Aprovado por unanimidade. 
 Agora, os destaques pela aprovação parcial. Atentem os senhores. Pela aprovação parcial o Destaque 
nº 129, da Senadora Lídice da Mata; o Destaque nº 163, do Deputado Nilton Capixaba; o Destaque nº 202, do 
Deputado Claudio Cajado; o Destaque nº 229, do Deputado Claudio Cajado; o Destaque nº 230, também do 
Deputado Claudio Cajado. 
 Aqueles que concordam, nesta votação global, pela aprovação parcial dos destaques, na representação 
da Câmara dos Deputados, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado.   
 No Senado Federal. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 A SRA. DEPUTADA LUCIANA SANTOS - Contra o 129. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com o voto contra do 129 da...  É em globo, é em 
globo. Já é em globo, Luciana. 
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 A Consultoria informa que o Destaque nº 2, do Deputado Rubens Bueno, que estava pela rejeição, 
passa agora à aprovação. 
 Então, vamos votar pela aprovação do Destaque nº 2, do Deputado Rubens Bueno. 
 Aqueles que concordam com o destaque permaneçam como se encontram. 
 Câmara dos Deputados. (Pausa.) 
 Senado Federal. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Último. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, pela ordem. Ah, deixa. Quando terminar. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Destaques com voto do Relator pela rejeição. Vamos ler 
os destaques. 
 Os demais destaques, V.Exa... É óbvio que são os demais destaques, pela rejeição. 
 Aqueles que concordam com a rejeição, Câmara dos Deputados, permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 
 Aprovado.  
 Os destaques foram rejeitados, não serão apreciados pelo Senado Federal, conforme estabelecido no 
§1º do art. 43 do Regimento Comum. 
 Estamos acabando, acabando, acabando. 
 Rogério, quer falar mais ainda? 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Não, só dizer... Você falou derradeiro e eu fiquei meio...  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não. Você vai falar um de muitos. 
 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Se não morrer até amanhã... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado a todos. Obrigado pelo trabalho. Meus 
parabéns a todos. Muito obrigado! Fiquem com Deus! Até a próxima luta! 
 Concluídas as votações das matérias constantes da pauta, encerro os trabalhos, antes cancelo as 
demais reuniões convocadas para hoje, para amanhã, dia 13, e dia 14. Convoco para 02 de agosto, terça-feira, 
às 14h30min. 
 Está encerrada a votação. Amém, amém, amém!  
 


