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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Havendo número 

regimental, declaro iniciada a 20ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes nas Pautas nºs 24 e 25 de 2011. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre a mesa de 

trabalhos. 

 Há quorum para deliberação nas duas Casas, na Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal. 

 Apreciação das atas. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, 

por terem sido distribuídas antecipadamente. 

(Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Não havendo discussão e 

conforme o estabelecido na alínea t do art. 8º do Regulamento Interno da Comissão, 

coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 18ª Reunião Ordinária, realizada 

no dia 13 de setembro de 2011; 3ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 

14 de setembro de 2011; 19ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de setembro de 

2011; 8ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2011, e 9ª 

Reunião Extraordinária, realizada no dia 5 de outubro de 2011. 

 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 As atas estão em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Expediente. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de abril 

de 2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. 
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 Informo, ainda, que a lista com os expedientes será enviada, por correio 

eletrônico, aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias nesta data. 

 Ordem do dia. 

 Pauta nº 24. 

 Conforme acordo prévio de Lideranças, vamos votar os Itens 8 e 9. 

 Item 8. 

 Apreciação do relatório apresentado do Projeto de Lei nº 20, de 2011, do 

Congresso Nacional, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em 

favor do Ministério da Saúde e de Operações Oficiais de Crédito, crédito 

suplementar no valor de R$593.754.077,00 (quinhentos e noventa e três milhões, 

setecentos e cinquenta e quatro mil, setenta e sete reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária de 2011”. 

 Relator: Deputado Geraldo Simões. 

 Foram apresentadas 136 emendas. 

 Voto: favorável, nos termos do substitutivo apresentado, com emenda de 

Relator e com indicação pela inadmissibilidade das Emendas de nºs 6 a 9, 11, 12, 

15, 16, 21, 22, 24 a 26, 28, 31 a 34, 41, 47, 50, 54 a 60, 82, 83, 90, 96, 97, 99 a 101, 

104, 128 e 131 a 136, e pela rejeição das demais. 

 O Relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório. 

 Com a palavra o Deputado Geraldo Simões. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente, com a sua 

permissão, eu vou direto ao voto, repetindo as suas palavras, inicialmente com 

indicação pela inadmissibilidade das Emendas de nºs 6 a 9, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 

24 a 26, 28, 31 a 34, 41, 47, 50, 54 a 60, 82, 83, 90, 96, 97, 99 a 101, 104, 128 e 

131 a 136, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5, 10, 13, 14, 17 a 20, 23, 27, 29, 

30, 35 a 40, 42 a 46, 48, 49, 51 a 53, 61 a 81, 84 a 89, 91 a 95, 98, 102, 103, 105 a 

127, 129 e 130, e pela aprovação do PL nº 20, de 2011, do Congresso Nacional, na 

forma do substitutivo em anexo, com a Emenda de Relator nº 1. 

 Esse é o voto do Relator, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 
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3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas 

indicadas pelo Relator no seu voto. 

 O relatório está em discussão. 

 Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Rogério Marinho. 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, nesse PL há uma preocupação muito grande 

por parte de vários membros do Governo e também de Deputados aqui da Casa, já 

que se trata de um PL que suplementa recursos para as Fundações de Saúde e 

para a Fundação Oswaldo Cruz, principalmente para os programas de doenças 

crônicas, programas ambulatoriais, programas importantes para a saúde da 

população como um todo. 

 Eu quero fazer aqui uma pequena reflexão a respeito desse tipo de projeto. O 

Governo tem, ao longo dos anos, feito um Orçamento que se preocupa muito pouco 

com a sua aplicação, com a sua veracidade em relação à realidade das coisas. 

 Nós estamos no mês de outubro, existe uma série de PLs de crédito. O 

Governo alega que, desde o final do mês de julho, princípio de setembro, acabaram 

as dotações orçamentárias para projetos tão importantes, como é o caso do 

Farmácia Popular, que atende doentes crônicos de hipertensão e diabetes. Essa é 

uma demonstração de que o Orçamento precisa de mais seriedade na sua 

elaboração, para, quando da sua execução, não incorrer em situações como essa. 

 Nós estamos, Sr. Presidente, há algumas semanas sem apreciar esse PL, 

porque o Governo, quando apresentou o PL, apresentou como uma das fontes de 

suplementação para esse recurso emendas individuais de Parlamentares, na 

dotação de assistência à saúde. Então, é a maneira como chega a esta Casa. 

 Nós só tivemos condições de conversar com representantes do Ministério da 

Saúde na semana passada, para termos um esclarecimento do motivo pelo qual o 

Governo estava anulando dotações orçamentárias provenientes, por exemplo, de 

emendas individuais de Parlamentares. 

 Então, nós votamos favoravelmente. Todos nós aqui somos a favor de que a 

saúde pública atenda o conjunto da população, até de maneira muito mais 

abrangente do que atende hoje, mas queremos chamar a atenção desta Casa e 
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principalmente das autoridades governamentais para a necessidade de, na 

elaboração do Orçamento, haver maior cuidado na sua execução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Com a palavra o Deputado 

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nós concordamos 

com a votação desses créditos porque, ainda que tenha havido um equívoco por 

parte do Governo em não fazer o seu planejamento de forma a não adotar 

suplementações como essa, nós não podemos deixar desatendidos aqueles que 

serão beneficiados com o acesso principalmente, dentro de outras ações, aos 

medicamentos que o Governo Federal fornece. Isso porque, se o Governo tivesse 

planejado não ter que utilizar emendas parlamentares para alocação de recursos 

com vistas à distribuição desses medicamentos, por essa ou por aquela razão — e 

eu não quero entrar no mérito da decisão do Governo de não permitir a execução 

desses recursos —, nós não estaríamos aqui suplementando o Orçamento para algo 

tão importante, que são os medicamentos populares. 

 Eu acho isso algo muito grave, porque vai de encontro a uma política pública 

de saúde. E tudo o que venha prejudicar, nós temos que efetivamente criticar. É isso 

o que nós estamos fazendo. Faltou diretriz, faltou planejamento, faltou organização, 

faltou previsibilidade ao Governo Federal, na área da saúde, para evitar esse tipo de 

posição. Nós não temos alternativa a não ser aquiescermos, porque não podemos 

prejudicar aquelas pessoas que, aos milhares, necessitam desses medicamentos.  

Por isso tanto o PSDB quanto o Democratas e o PPS aquiescemos a votar 

essa suplementação, numa demonstração clara de que, por falta de planejamento e 

equívoco do Governo, resta ao Parlamento corrigir o problema, para que a 

população, principalmente aquela de baixa renda, possa se socorrer da saúde 

pública, dos hospitais públicos para a obtenção gratuita dos medicamentos 

indispensáveis à sua vida. 

 Por isso, nós orientamos o voto “sim”, esperando que o Governo aprenda e 

não incorra em novo erro no próximo ano. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Continua franqueada a 

palavra. (Pausa.) 

 A discussão está encerrada. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1630/11  18/10/2011 
 
 

 5

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Item 9 da pauta. 

Apreciação do relatório apresentado no Projeto de Lei nº 21, de 2011, que 

“abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, crédito especial no valor de R$10.930.000.00 (dez milhões, novecentos 

e trinta mil reais), para os fins que especifica, e dá outras providências”. 

 Relator: Deputado Nilton Capixaba. 

 Foram apresentadas 22 emendas. 

 Voto: favorável, nos termos do projeto, e pela rejeição das emendas 

apresentadas. 

 O Relator está com a palavra para apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, quanto às Emendas de nºs 1 a 22 apresentadas ao Projeto de Lei nº 

21, de 2011, em que pesem os nobres propósitos de suas iniciativas, decidi por 

rejeitá-las no mérito, por considerar que o acatamento dos pleitos ensejaria 

reduções significativas com evidentes prejuízos nas execuções orçamentárias dos 

programas de trabalho, a implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta 

de Desastres Naturais, conforme resta configurado na EM que acompanha a 

proposição. 

Desse modo, considerando que o projeto de crédito especial em exame não 

colide com os dispositivos legais relativos à alocação de recursos, submeto a este 

colegiado o meu voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 21, de 2011, na forma 

apresentada pelo Poder Executivo. 

 Aprovado esse projeto de lei, Sr. Presidente, teremos, com precisamente seis 

horas de antecedência, o alerta para os acidentes naturais que ocorrem na época 

das chuvas. Estive com professores da USP e com vários pesquisadores que 
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conhecem muito bem o problema no Rio de Janeiro. Todos disseram ser esse 

monitoramento muito importante para o País. Com ele, qualquer parte do Brasil 

poderá receber, seis horas antes, o alerta que permitirá evitar que mortes em 

número tão alto como têm acontecido. 

 E repito: rejeitei todas as emendas porque a retirada de qualquer recurso 

inviabilizaria o Centro, que será montado no interior de São Paulo e que é muito 

importante para o País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Parabenizo o Deputado 

Nilton Capixaba pelo relatório, bem como pela justeza do seu pleito. 

 Com a palavra o Deputado Rogério Marinho. 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, é, sem dúvida nenhuma, um projeto meritório, e 

nós, a pedido do Relator, o Deputado Nilton Capixaba — apoiado por vários 

Parlamentares por ocasião de reunião que fizemos nesta Comissão de Orçamentos 

como preâmbulo para a reunião de Líderes —, concordamos em votar o item, dada 

a sua relevância. 

 Mas permita-me, Deputado, fazer algumas observações não sobre o relatório 

de V.Exa. — um bom relatório, justo e eficaz, que certamente traduz a realidade do 

pleito —, mas sobre que, novamente, estamos numa situação de imprevidência, 

porque o Governo apresenta, em meados do mês de outubro, recursos para a 

instalação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais em 

São Paulo. 

 No ano passado e no começo deste ano, nós assistimos, no Rio de Janeiro, a 

desastres que são recorrentes: no ano anterior ocorreram em Santa Catarina e no 

ano retrasado, no Nordeste. 

 É evidente que as autoridades governamentais precisam se debruçar sobre o 

problema e elaborar um plano integrado para o País, em vez de se restringirem a 

soluções contingenciais, espasmódicas. O Governo tem demonstrado incapacidade 

de fazer planejamento de forma adequada, mesmo para uma situação tão 

importante como a de prevenção para desastres naturais. 

 Outra questão que levanto, Sr. Presidente, é a do art. 2, relativa à fonte dada 

para suplementar essa ação tão importante. Chamo a atenção das Sras. e dos Srs. 
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Parlamentares para que a receita decorrente do superávit financeiro apurado no 

balanço patrimonial da União, até dois anos atrás, era destinada a pagar nossa 

dívida, tanto o principal quanto os juros, e a diminuir o nosso déficit, com isso 

certamente melhorando a condição econômica do País e reduzindo as taxas de 

juros aqui aplicadas. Mas uma medida provisória editada há dois anos passou a 

possibilitar ao Governo utilizar esse recurso para qualquer outra situação de forma 

ilimitada, o que vai de encontro ao seu discurso de austeridade fiscal e de 

responsabilidade na aplicação dos recursos da União. 

 Por fim, Sr. Presidente, um alerta às Sras. e aos Srs. Deputados, às Sras. e 

aos Srs. Senadores: tivemos hoje na Comissão de Orçamento uma discussão, e o 

Governo conseguiu adiar a votação da receita para amanhã, sob a alegação de que 

surgirão, de hoje para amanhã, dados novos a respeito da receita. 

 Eu temo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que de hoje para 

amanhã seja muito grande a pressão sobre o Relator da receita no sentido de que 

reverta seu posicionamento. Eu quero crer que ele não o fará, até porque está 

comprovado que esta Comissão, por meio de sua Assessoria e daqueles que 

tiveram a missão de fazer o relatório de receita, tem sempre estado certa, em 

contraponto ao relatório encaminhado a esta Casa pelo Executivo.  

 Quero lembrar que quanto esteve aqui em audiência pública, há um mês ou 

mês e meio, a Ministra do Planejamento, Míriam Belchior, eu a questionei a respeito 

do tamanho do PIB imaginado por ocasião do Orçamento, que era de 5% para o 

próximo ano, e do tamanho da inflação, que, se não me engano, era de algo em 

torno de 4,5%. Perguntei à Ministra se ela não estava superestimando o PIB e 

subestimando a inflação no cálculo que fazia com base no relatório que nos 

apresentava. Ela nos afirmou aqui, em público, ser aquela a meta do Governo e que 

seria cumprida. 

O Relator, de maneira muito lúcida, diminui o tamanho do PIB, de 5% para 

4.5% — eu ainda acho que ele está sendo pouco otimista —, ao mesmo tempo em 

que aumento o percentual colocado na meta inflacionária — e nisso acho que ele 

está sendo muito tímido. 
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Então, Sr. Presidente, na verdade, nós devemos — e faço um alerta aos 

nossos pares — apoiar o relatório do Relator da receita, porque, via de regra, esta 

Casa tem acertado muito mais do que o próprio Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Com a palavra o Deputado 

Claudio Cajado. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mais uma vez, Sr. Presidente, nós 

concordamos em votar o crédito relativo ao Projeto de Lei nº 21. O nobre Deputado 

Nilton Capixaba, Relator do PLN, nos fez um apelo em função da importância de o 

Governo adquirir equipamento capaz de prevenir com antecedência de até seis 

horas catástrofes, como a que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro. 

O equipamento poderá prever chuvas e eventuais intempéries climáticas para 

que vidas não sejam ceifadas por falta desse tipo de informação. País e Governo 

poderão monitorar o clima e possibilitar que a população receba, previamente, 

socorro por parte da Defesa Civil. 

 No entanto, Sr. Presidente, apesar de ser meritório o PLN, insisto em dizer 

que falta ao Governo planejamento. Como é que nós podemos não criticar uma 

posição como essa? Por que isso não foi feito antes, em vez de chegar por crédito 

suplementar? 

 Certas coisas no Governo, ainda que se corrijam, porque o pior dos mundos é 

persistir no erro, não podemos deixar passar em branco. Um equipamento simples, 

de uma utilidade enorme na prevenção de mortes por catástrofes climáticas, que já 

deveria ter sido adquirido há muito mais tempo, o Governo o pretende adquirir por 

meio de um projeto de suplementação. Temos o dissabor de ver que não houve 

planejamento para a aquisição desse equipamento quando da elaboração, no ano 

passado, do Orçamento a ser executado este ano. 

 Portanto, ficam, mais uma vez, os nossos pesares pela falta de planejamento 

o Governo, por sua incapacidade de fazer uma gestão com políticas públicas 

embasadas — é o que defendemos e o que às vezes falta ao Governo — em 

critérios técnicos e de visão política. 

Que coisas como essa cheguem antes, não por meio de suplementação. Só 

podemos admitir suplementação, principalmente sem criticá-la — aí a questão será 

de mérito, não de iniciativa —, quando se tratar de excesso de arrecadação. 
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Suplementação sem ser por excesso de arrecadação, mas para adquirir 

equipamentos como esse, sinceramente... É muito ruim termos que presenciar esse 

tipo de comportamento de um Governo que já está estabelecido há quase 9 anos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Com a palavra o Deputado 

Arlindo Chinaglia. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, demais pares, 

têm razão os companheiros de Comissão quando analisam historicamente, em cima 

do que já foi realizado, que o Congresso Nacional, no que diz respeito à estimativa 

de receita, por vários motivos, tem, em média, acertado mais do que o Executivo. 

Mas isso não é uma disputa política. Deve-se ao momento em que a análise é feita, 

entre outros motivos. 

Ocorre que o Governo faz sua estimativa — porque também se trata de uma 

estimativa — em julho, e o Congresso faz sua estimativa no final de setembro, 

começo de outubro ou até mesmo em novembro. Seguramente, se isso voltasse 

para o Poder Executivo nessa época, também o Executivo estimaria de forma 

diferente. 

Isso não diminui o trabalho do Senador Acir Gurgacz. Ele, junto com a equipe 

do Senado, ao realizar sua estimativa de receita, o fez, digamos, com a sua 

embocadura pessoal, mas naturalmente também com os critérios que regem, desde 

sempre, os trabalhos na Comissão Mista de Orçamento. 

Portanto, quando se trata de estimativas, há variáveis econômicas sob o 

controle do país e há variáveis econômicas sobre as quais nenhum país tem 

controle, sendo verdade que alguns países têm mais controle do que outros, 

principalmente as grandes economias. Mas são exatamente essas, notadamente as 

do bloco do euro, que passam por dificuldades. 

Ou seja, eu creio que o adiamento da votação de hoje para amanhã não se 

deveu a uma disputa entre Governo e Oposição. Deveu-se, em primeiro lugar, à 

concordância do Senador Acir Gurgacz, que, se ele quisesse ter mantido a votação 

hoje, teria nosso apoio. 

 Em segundo lugar, cabe perguntar como é que o relatório de receita poderia 

ser alterado se, de um lado, o Governo já fez a sua estimativa e, de outro lado, o 

Congresso já fez a sua estimativa? É possível que estejamos ambos certos, é 
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possível que um esteja mais próximo da verdade do que o outro, é possível que 

ambos erremos. No processo nós vamos corrigir isso. 

 Então, eu louvo a preocupação de todos aqueles que ficam nitidamente 

preocupados com aquilo que, de fato, vai ser arrecadado, até porque qualquer 

exagero de quem quer que seja resulta em prejuízo para o País.  

 Meus elogios ao Senador Acir, porque hoje nós testemunhamos, após a 

reunião dos Líderes, onde alguns de nós ou todos estávamos, ele, de forma 

generosa, dizer que, “se, numa conversa técnica, eu ficar convencido de que é 

melhor fazer a alteração, eu a farei, porque será a atitude mais sábia”. Agora, nada 

indica que ele vá fazer, exatamente porque trabalhou de forma bastante árdua no 

período que antecedeu, inclusive se colocando à disposição de todos, do Governo e 

da Oposição também, para trocar informações. 

 Finalmente, acho que o Governo, até pela responsabilidade... Quando uma 

autoridade econômica de qualquer país fala, muitos se movimentam. Eu vou usar 

aqui, com ou sem aspas, principalmente o mercado.  Então, já que a economia vive 

de expectativas, vejo com razoável naturalidade que o Governo procure administrar 

a expectativa. 

Acredito que amanhã, no horário em que for chamada a reunião da 

Comissão, como já foi combinado, nós vamos fazer uma boa discussão e finalmente 

votar o parecer da receita, que é o que vai balizar nosso trabalho, o dos Relatores 

setoriais e o a própria Comissão. 

 Faço essas observações para repartir, com as opiniões de todos nós, a 

tranquilidade com que nós vamos defender o Brasil. Cada um com sua convicção, 

procuraremos todos fazer o mais adequado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Muito bem. 

 Com a palavra o Deputado Edmar Arruda. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, com relação ao 

projeto PL 21, entendemos ser oportuna, quando não já atrasada, a aquisição de um 

equipamento que possa dar às pessoas a oportunidade de sair de um local de risco 

para que vidas não sejam ceifadas. A falta de informação, quando não é possível, é 

uma coisa. Agora, a falta de informação, quando há meios tecnológicos de tê-la... É 

um contrassenso, sobretudo num país do tamanho do Brasil, correr o risco de que 
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se repitam as tragédias que vimos acontecer nos últimos anos em Santa Catarina, 

no Rio de Janeiro e em outros Estados. 

 Então, entendo necessário aprovarmos esse projeto. No entanto, concordo 

com os colegas que disseram que nós precisamos nos antecipar ao problema, e não 

estarmos sempre correndo atrás do rabo, como dizia meu avô. Precisamos sair na 

frente. 

 A preocupação com o Orçamento é válida e deve ser discutida, mas o 

relatório do Senador Acir foi feito com uma equipe, com bastante critério, tendo sido 

analisado o cenário econômico em que nós estamos vivendo hoje. Portanto, não se 

pode, sem mais nem menos, fazer alterações sem reais justificativas, mesmo porque 

estamos vendo que o Orçamento deste ano está acontecendo dentro daquilo que foi 

aprovado no ano passado, inclusive com um aumento de arrecadação.  

 Nós tivemos uma reunião com a Receita Federal em que pudemos constatar 

que o Orçamento, que foi aprovado por esta Casa no ano passado, está equilibrado. 

O que não está equilibrado é a liberação das emendas dos nobres Deputados que 

estavam aqui na Legislatura passada, que vêm sofrendo com a falta dessas 

emendas e também do pagamento dos restos a pagar. 

 Então, eu vejo que é muito importante que, agora, quando vamos fazer o 

Orçamento da União para o ano que vem, tenhamos, sim, essa preocupação com 

relação à receita, mas que possamos também prevenir. Por exemplo, eu vi no PPA 

um aumento para a saúde de apenas 7 bilhões de reais, quando nós já temos uma 

informação do Governo de que seriam necessários 40 bilhões.  

Ou seja, nós temos que trabalhar neste Orçamento, e está aqui o nosso 

eterno Presidente Arlindo Chinaglia, que é o nosso Relator, para que possamos 

realmente contemplar as áreas que são importantes. Por exemplo, sobre esse 

adicional de crédito para a compra desse equipamento, nós sabemos que naquele 

corte de 50 bilhões, aqui, no Ministério de Ciência e Tecnologia, foi praticamente 

zerado o investimento dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, havia 

uma previsão orçamentária no ano passado, mas que infelizmente acabou não 

acontecendo por conta daquele corte que nós tivemos de 50 bilhões. Mas antes 

tarde do que nunca. Acho que temos que parabenizar o Governo por mandar esse 

projeto, adquirir esse equipamento, aparelhar o nosso País para que possamos 
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realmente prevenir com antecedência aquilo que tem assolado o País e ceifado 

muitas vidas de irmãos brasileiros. 

 Então, Presidente, é isso. Somos favoráveis à aprovação do projeto e 

queremos que seja feita realmente uma análise bastante criteriosa antes que seja 

alterado esse relatório de receita feito pelo nosso relator, o Senador Acir. 

 Então, era isso, Sr. Presidente, muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Com a palavra o Deputado 

Márcio Reinaldo Moreira. 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, Sr. 

Presidente.  

 Eu só gostaria de deixar também registrado o meu apoio a essa iniciativa do 

Nilton Capixaba de pedir a inclusão dessa matéria na pauta de hoje, porque eu acho 

de fundamental importância esse apoio ao INPE, que vai se equipar adequadamente 

para ajudar na prevenção desses acidentes temporais. Foi inclusive um pleito do 

Ministério da Integração Nacional que nós déssemos um apoio forte a programas de 

prevenção de acidentes temporais. 

 Infelizmente, na LDO, essa matéria foi vetada, mas precisamos realmente 

abrir os olhos para esse item aqui no Orçamento porque, realmente, hoje, o que 

acontece de acidente temporal é muito forte. Eu ouvia ontem que Nova Friburgo está 

de novo em pânico com as primeiras chuvas que chegam, de maneira que é um 

assunto que está no Rio de Janeiro, está em Santa Catarina, está em Minas, está no 

Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, estamos vendo isso a todo momento e é 

importante que nos conscientizemos cada vez mais dessa ameaça que há sobre as 

cidades e sobre a nossa população. 

 Sobre a receita, que tanto foi falada, não vejo problemas. Pela justificativa do 

Relator foram dois erros, um na transferência do Salário-Educação e outro no 

cálculo da receita primária líquida. Então, de qualquer maneira, o Governo quer 

ponderar sobre isso, mas vamos deixar para amanhã efetivamente.  

De qualquer maneira, acho que o PL nº 21 é de alta valia e de alta 

importância que seja efetivado. 

 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Muito bem, Deputado 

Márcio Reinaldo.  

 Com a palavra o Deputado André Vargas. 

 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Sr. Presidente, apenas para destacar 

o trabalho do Senador Acir Gurgacz, que tem toda confiança não só do Governo 

como deste Plenário. 

 Tem sido feito, ao longo de vários anos, reestimativas de receitas que 

normalmente se confirmam. Normalmente, o Governo diz que é menos, todos os 

anos, e tem se confirmado a previsão desta Casa.  

 Portanto, é claro que dá um tempo para o Governo fazer uma análise, mas 

não se pode... Quero falar... Está aqui o Deputado Gilmar, representando o 

Governo. Depois de um longo trabalho do Senador Acir Gurgacz, na última hora, 

querer dar uma olhada? Por que a Secretaria do Tesouro Nacional não olhou 

quando foi publicado 15 dias atrás? É a pergunta que faço. 

 Nós vamos votar, com certeza, amanhã, em horário a ser definido, mas é total 

a confiança do PT no trabalho do Senador Acir Gurgacz. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - A discussão está encerrada.  

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado na representação do Senado Federal. 

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, quero agradecer ao 

Presidente por ter feito a inversão de pauta.  

 Amigos Deputados, acredito que esse projeto é de grande valia, de grande 

importância para o nosso País. Eu tenho certeza de que uma vida que for salva com 

esse equipamento que vai ser montado no interior de São Paulo já valeu todo o 

nosso trabalho, porque uma vida não tem preço. Então, quero parabenizar o 

Governo. 
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Acredito, não estou aqui para... Não sou o Líder do Governo para falar pelo 

Governo, mas o Governo assumiu este ano, é o primeiro ano da Presidenta Dilma, e 

eu vejo que — quero parabenizar todo o Executivo —, no primeiro, já fez um projeto 

que, com certeza, vai ser muito importante para o País.  

Quanto que o País tem gastado com as vidas que têm sido ceifadas em 

nosso País? Quanto prejuízo tem sido com os acidentes, com tudo que tem 

acontecido? Então, acho que isso aí é muito importante e quero parabenizar o 

Governo com tudo isso aí que aconteceu. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A Presidente Dilma tem um ano de 

Governo, mas tem oito do Governo anterior! Portanto, ela já tem nove governando. 

(Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) - Então, quero parabenizar 

também o nosso Relator Nilton Capixaba pela sua sensibilidade e por ter conseguido 

incluir na pauta na nossa reunião de Líderes. 

 Neste instante, eu gostaria de suspender os nossos trabalhos, antes 

convocando a continuação desta reunião ordinária para amanhã, dia 19, quarta-

feira, às 9h30min, no Plenário 14. Plenário 14, amanhã, 9h30min. 

 Declaro suspensa esta reunião. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito bom dia a todos, 

senhoras e senhores. 

 Peço a V.Sas. para se assentarem em seus lugares; e aos Srs. Deputados e 

Senadores, em suas bancadas. 

 Peço desculpas e, ao mesmo tempo, agradeço à Câmara dos Deputados a 

cessão deste auditório. O auditório permanente da Comissão Mista de Orçamento é 

o Auditório 2, mas, por força de determinação anteriormente assumida, a Comissão 

de Meio Ambiente tem uma reunião conjunta, e nós estamos aqui no Auditório 14 

para iniciar ou dar continuidade à reunião de ontem. 

 Declaro reiniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes das Pautas nº 24 e 25. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos. 

 Requerimento de inversão de pauta, no sentido de apreciar o item único da 

pauta.  

Peço inclusive a atenção dos Deputados Gilmar, Cajado e Arlindo, porque eu 

não fiquei até o final da reunião, para confirmarem se é exatamente isso.  

Requerimento de inversão de pauta no sentido de apreciar o item único da 

Pauta nº 25, que é o Relatório de Receita ao PLN nº 28, de 2011.  

 O requerimento de inversão de pauta está em votação na representação da 

Câmara. (Pausa.)  

Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado. (Pausa.)  

Aprovado. 

 Deputado Raimundo está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, só 

para um esclarecimento. Nesse sentido, é com a errata que foi apresentada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a errata que foi 

apresentada.  

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Ou seja, não houve 

nenhuma alteração a partir dessa errata. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Onde está o Senador Acir 

Gurgacz? Eu quero que o senhor, por favor, fique aqui ao meu lado direito, embora o 

senhor seja do PDT e sempre esteja à esquerda do processo. 

 O Senador Acir é o nosso Relator de Receita. 

 Apreciação do Relatório de Receita apresentado ao Projeto de Lei nº 28, de 

2011, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 

2012. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O senhor declarou aprovada a 

inversão? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Aprovada. Passei a palavra a 

Raimundo depois que declarei aprovada. 

 Relator de Receita - Senador Acir Gurgacz. 

 Foram apresentadas quatro emendas de renúncia de receita.  

 O voto é pela aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 

financeiro de 2012 no que concerne às estimativas de receitas nos termos 

apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes da votação das 

29 emendas de Relator e rejeição das quatro emendas apresentadas à renúncia de 

receita. 

 O Relator da Receita está com a palavra para apresentação do seu relatório e 

da respectiva errata. 

 O prazo de destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, 

conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regimento Interno da Comissão Mista 

de Orçamento. 

 Com a palavra o Senador Acir Gurgacz. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 

e Senadores, em atenção ao disposto no art. 35, § 2º, inciso III do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a Exma. Sra. Presidente da República, 

encaminhou ao Congresso Nacional, em 31 de agosto do corrente ano, Projeto de 

Lei nº 28, de 2011, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2012. 

 Por indicação das Lideranças partidárias e designação do Sr. Exmo. 

Presidente da Comissão Mista de Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
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e Fiscalização, Senador Vital do Rêgo, foram-nos atribuídas as tarefas de avaliar e 

relatar a receita orçamentária para o exercício de 2012. 

 Conforme é de conhecimento, a avaliação das estimativas de receita é 

realizada ao amparo do que estabelece o art. 166, § 3º, inciso III, alínea "a" da 

Constituição Federal, em obediência ao disposto no art. 12 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 A Resolução nº 1, de 2006... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senador Acir. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O relatório foi distribuído 

desde ontem. Não sei se poderia, pedindo desculpas pela interrupção... 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mas atendendo ao... O senhor 

poderia fazer uma exposição rápida, porque estão... 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Por causa do tempo, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - E nós temos... 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - O nosso relatório foi elaborado com o 

auxílio do Comitê de Avaliação da Receita, de que trata o art. 23 daquela resolução. 

 Além deste Relator, integram esse Comitê os Senadores Lídice da Mata e 

Francisco Dornelles, os Deputados Geraldo Simões, Zé Geraldo, Genecias Noronha, 

Domingos Sávio, Márcio Reinaldo Moreira, Gonzaga Patriota e Jorge Pinheiro, aos 

quais agradeço. 

 Este documento, que observa o estabelecido no art. 34 da mesma Resolução, 

procurou, a partir do exame da conjuntura econômica, da evolução recente da 

arrecadação e de hipóteses de comportamento das principais variáveis 

macroeconômicas, avaliar a metodologia e as estimativas de receitas contidas no 

PLOA 2012. 

 As emendas à Receita de renúncia de arrecadação somaram quatro unidades 

e também são objeto de consideração neste relatório. 

 A conclusão deste relatório é que as receitas primárias constantes do Projeto 

de Lei Orçamentária 2012 estão estimadas abaixo do seu potencial de arrecadação 

esperado para esse exercício.  
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Em função disso, como mostramos em tabela da errata, as receitas primárias 

para 2012, brutas e líquidas, de R$1.097,3 bilhões e R$911,7 bilhões para 

R$1.127,3 bilhões e, líquida, R$937,8 bilhões, mostrando acréscimos de R$29,9 

bilhões para receita bruta e R$26,1 bilhões para a receita líquida, respectivamente, 

com relação aos valores contidas na Proposta para 2012. 

 Esse é o resultado do nosso relatório, Sr. Presidente. Nós ouvimos técnicos 

dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e os técnicos da SOF; reunimo-nos 

com os técnicos do Congresso, com os demais membros da Comissão e chegamos 

a essa conclusão.  

 Estamos muito atentos para o que acontece na economia neste momento, 

tanto na economia interna brasileira, quanto na economia internacional. Portanto, em 

qualquer controvérsia que haja daqui para frente, nós estaremos prontos para fazer 

mudança que seja necessária em função da economia que acontece no Brasil. 

 Portanto, esse é o nosso relatório, e estamos prontos para continuar os 

estudos junto com os técnicos do Congresso Nacional, com os técnicos do 

Executivo, para fazer esse acompanhamento até o relatório final, que será 

apresentado no mês novembro. 

 Esse é o nosso relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senador Acir Gurgacz, esta 

Comissão, especialmente esta Presidência, sente-me muito honrada por ter 

designado V.Exa. como nosso Relator de Receita. A sua experiência empresarial, o 

seu tirocínio orçamentário e financeiro, já vindo da iniciativa privada, fez com que 

esse trabalho fosse muito mais facilitado com os técnicos do Senado e da Câmara, 

com quem eu me congratulo. 

 O senhor foi extremamente cioso das suas responsabilidades, procurou 

interagir com o Ministério do Planejamento o tempo todo, interagir com todas as 

redes, tanto governamentais quanto não governamentais, auscultando o 

comportamento da economia mundial e da economia nacional, e usou três 

parâmetros fundamentais para a execução desse relatório, que foram os parâmetros 

inflacionários, do crescimento do PIB e da variação cambial. O senhor nos entrega 

um relatório de receita real, absolutamente real, e pronto para que o Deputado 

Arlindo Chinaglia, nosso Relator de Despesa, possa trabalhar. 
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 Eu, que acompanho o senhor em todas essas andanças da Comissão de 

Orçamento, sei da sua responsabilidade na condução desse relatório e espero que 

outras notícias boas possam vir quando do relatório final da receita.

 Parabenizo-o. (Palmas.) Os parabéns da plateia. 

 Em discussão. 

 Deputado Arlindo Chinaglia... (Pausa.) 

 Deputado Arlindo, deixe só...  

Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade das Emendas, o CAE, não 

se manifestou contra as emendas apresentadas, conforme disposto no parágrafo 

único do art. 25 da nossa Resolução, solicito autorização do Plenário para votação 

do Relatório de Receita Orçamentário sem a manifestação do Comitê, com a 

anuência do Plenário. 

Em discussão. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só para discutir, Sr. Presidente. 

 Eu acho isso lamentável, porque o Comitê tinha de, efetivamente, dar o seu 

parecer. Acho que os membros da Comissão de Orçamento não podem se furtar à 

condição de poderem analisar, principalmente essas emendas. É óbvio que nada em 

detrimento do parecer do Relator, mas os Comitês na Comissão têm de, 

efetivamente, trabalhar e apresentar os seus relatórios. Isso ajuda muito não apenas 

o Plenário da Comissão, mas, principalmente, o Plenário do Congresso Nacional. 

 Portanto, fica feito o meu registro de não concordância com que os Comitês 

não façam as suas participações. Espero que, daqui para frente, nós possamos 

corrigir esses graves equívocos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Em votação... 

 (Não identificado) - Em discussão, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Para discutir. Desculpe, 

Deputado. Não é discutir o Relatório de Receita. 

 (Não identificado) - Ainda não? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não. É que o senhor acabou 

de chegar. Estou pedindo autorização porque não houve manifestação do Comitê de 

Admissibilidade das Emendas. 

 Em votação pela representação da Câmara. (Pausa.)  
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Aprovado. 

 Em votação pela representação do Senado. (Pausa.)  

Aprovado. 

 Em discussão o parecer da receita. 

 O Deputado Arlindo Chinaglia está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, demais pares, o 

objetivo, de maneira muito breve, é homenagear o Senador Acir Gurgacz, que de 

forma determinada, aplicada, junto com a equipe, naturalmente, de assessores, vem 

refletindo, ouvindo, propondo ao longo desses meses aquilo que é, e acabou 

resultando no seu parecer, no que diz respeito à receita. 

 Como nós trabalhamos com expectativas, evidentemente, tanto o Executivo 

quanto o Legislativo podemos errar. Entretanto, eu creio que, como acabou de 

relatar o Senador Acir, ele se dispôs e realizou conversas com o Executivo, eu 

imagino que não tenha havido concordância sobre tudo. Por consequência, quando 

o Senador produziu uma errata, isso foi fruto de um método de aperfeiçoamento 

permanente. Quando se dispôs a dialogar, seja com os Parlamentares da base do 

Governo, seja com os Parlamentares da Oposição, seja com o próprio Governo, ele 

o fez com a tranquilidade de quem tinha procurado fazer o melhor. Creio que, neste 

trabalho, ele nos convenceu a todos. 

 Como ele próprio ressalta, parâmetros econômicos, macroeconômicos, sobre 

alguns pode até ser que haja controle, mas, como não somos uma ilha, aquilo que 

ocorre no mundo pode repercutir de maneira diferenciada sempre, mas repercute 

em todos os países. 

 Quero dizer, finalmente, que, além de cumprimentar o Senador Acir, esse seu 

relatório de Receita vai ser para nós, notadamente para os Relatores Setoriais e 

para o Relator-Geral, a base do trabalho que procuraremos desenvolver com a 

mesma atitude de diálogo, de compreensão.  

 Como o Orçamento acaba trazendo, eu diria, tensões maiores, porque nós 

temos uma demanda que vai ter que caber num orçamento nitidamente a menor, 

além de produzir um parecer preliminar, nós queremos manter as portas abertas 

para o diálogo não só entre nós, Parlamentares, mas também com os segmentos 

dos três Poderes — Executivo, Judiciário e também Legislativo. 
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 Cumprimento o Senador Acir. Antecipando a nossa opinião, ela é favorável ao 

seu relatório. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado 

Arlindo Chinaglia. Agora as nossas atenções voltam-se à V.Exa., mas da forma 

como V.Exa. colocou, Deputado Arlindo, o trabalho e a preocupação do Senador 

Acir, ao final da sua oração, da sua fala, ele está permanentemente monitorando os 

humores da economia mundial. A errata, bem colocou V.Exa., foi exatamente o 

resultado desse monitoramento permanente. E, graças a Deus, graças à situação 

econômica, a errata veio positiva; veio com mais 500 milhões de reais. 

 Por isso que V.Exa. sempre pautou, está muito afinado com o Senador Acir, 

porque são trabalhos contíguos. V.Exa. depende muito da receita para poder colocar 

todas as demandas do mundo numa caixinha de fósforo. 

 Ouço o Deputado Gilmar Machado. O Deputado Rogério Marinho é o último... 

 Deputado Gilmar, com a palavra, nobre Deputado. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, eu só quero (falha 

na gravação) ao nosso Senador Acir. Ontem, a razão de nós estarmos pedindo para 

que fizéssemos a votação hoje quer dizer que entendemos o espírito de como foi 

montada a errata, porque nos interessava ter realmente um entendimento dessa 

alteração que foi produzida, mas entendemos que foi para melhor, e, realmente, é a 

reestimativa que V.Exa. está fazendo, a base de cálculo. Então, para nós não há 

dificuldade. 

 Queremos dizer que o Governo tem total confiança na qualidade do trabalho 

que foi desenvolvido e nos números que estão sendo aqui trabalhados. Isso vai 

permitir ao Deputado Arlindo que consiga desenvolver um trabalho, porque nós 

temos alguns problemas que nós vamos ter que enfrentar aqui.  

Nós temos que enfrentar o problema dos Estados exportadores. Nós não 

temos como não enfrentar essa questão. Não temos como não enfrentar o problema 

da saúde. O Deputado Arlindo, e V.Exa., que andou, e eu quero agradecer a 

presença do Presidente, que esteve conosco no nosso seminário em Uberlândia, 

onde ficou muito claro que nós temos que enfrentar a questão da saúde. Não 

podemos só ficar: “a Emenda 29...” Não! Temos o Orçamento, nós vamos ter que 
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colocar e nós vamos ter que ter alguns recursos. Eu tenho certeza de que o 

Deputado Arlindo está muito preocupado com isso. Nós não temos como fugir desse 

debate. A questão da agricultura, a questão dos servidores e a questão do 

Judiciário, nós não temos como fugir desses debates. 

 Então, eu tenho certeza de que o relatório de V.Exa. vai contribuir em muito 

para que o Deputado Arlindo possa ter diminuído seus problemas, que não são 

pequenos, para que a gente possa acertar essas questões, porque nós não 

podemos mais continuar todos os anos só empurrando. 

 Lógico que nós não temos condições de atender todas as demandas. O Dr. 

Calander estava aqui e várias pessoas do Judiciário, que sabem que nós não temos 

como resolver todos os problemas, mas nós não podemos também só, por não 

resolver todos, dizer também que eles vão ficar com nada, como aconteceu no ano 

passado. 

 Então, eu tenho certeza de que esse relatório contribui, e eu quero dizer que 

o Governo orienta a votação favoravelmente porque entende que o relatório é 

consistente. Nós temos que inclusive defendê-lo, para que o País continue 

enfrentando com seriedade a crise, que não é pequena. 

 Obrigado. (Palmas.) 

 (Manifestação dos convidados. PCS já!) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço ao Deputado Gilmar 

Machado. As cinco grandes demandas que V.Exa. colocou como eixos importantes 

da preocupação da despesa, nós concordamos com elas e esta Comissão se junta a 

elas. 

 Deputado Arlindo, antes de o Deputado Marinho falar, eu consulto V.Exa. 

porque, pela nossa Resolução — e dizendo à imprensa e ao País que nós estamos, 

passo a passo, cumprindo o nosso calendário, e isso fez com que em 21 dias 

percorresse, com o Senador Acir e com o Senador Walter Pinheiro, 11 Estados da 

Federação para fazer as audiências públicas; foi um esforço desta Comissão para 

cumprir o nosso calendário, que é um calendário muito apertado nessa época —

V.Exa. a partir de agora, da aprovação desse projeto, terá um prazo. E eu acho que 

V.Exa. deve ter esse prazo, mesmo cioso do tempo. 
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 Daí eu consultaria V.Exa. para que, junto com seus assessores, procurasse 

ver uma data para que nós, oficialmente, agora possamos marcar, dentro da 

conveniência do Relator-Geral, a apresentação do seu relatório preliminar, que é o 

balizador — talvez seja a obra mais importante em termos redacionais do que o 

relatório definitivo —, porque o relatório preliminar tem essa força.  

Então, consulto se V. Exa. deseja intervir agora ou depois do Deputado 

Rogério Marinho. Se V.Exa. estiver pronto para responder... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Primeiro, o prazo é de até 5 

dias, se não me engano.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Esse é o prazo da resolução, 

mas peço a V.Exa. que se sinta à vontade, porque não estamos com... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu quero conversar com V.Exa., 

com o Presidente da Comissão e com alguns pares. E quero fazer um cálculo, 

digamos, de trás para frente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Retroativo.  

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Retroativo, exatamente porque 

temos de planejar a votação desse parecer. Como há uma iniciativa que imagino ser 

inovadora na nossa proposta, isso exigirá, talvez, outros mecanismos de tomada de 

decisão. Então, temos de conciliar resumidamente e também temos de dar um prazo 

para os Parlamentares fazerem o emendamento. 

Se eu o apresentar hoje, uma vez tendo sido aprovado, teríamos quinta-feira, 

sexta-feira e segunda-feira para os Parlamentares apresentarem emendas. Não me 

parece ser a melhor atitude. Eu quero entregar o parecer, possivelmente, amanhã à 

tarde, para termos sexta, segunda e terça, com o final de semana no meio, para que 

os Parlamentares tenham melhores condições de tempo de emendamento, ou seja, 

estará pronto hoje. Entretanto, a entrega atenderá a essa nossa estratégia de 

funcionamento da Comissão.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Então, confirmando: amanhã 

V.Exa. entregará o relatório preliminar.  

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É bem possível.  
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Abrem-se 3 dias de prazo 

para que sejam feitos os emendamentos necessários, e o seu relatório preliminar 

voltaria na quarta-feira da semana que vem, para discussão.  

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É isso o que eu quero conversar 

com V.Exa., inclusive. Essa é a intenção do Relator.  

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, sobre essa questão 

— acho que estamos fugindo um pouquinho em relação ao relatório de receita — 

queria fazer um pedido a V.Exa., Sr. Presidente da Comissão, e ao Relator, 

Deputado Arlindo Chinaglia. Se o prazo se esgotar na segunda-feira será ruim, 

porque sabemos que esta semana é uma semana em que funcionamos 

normalmente na quinta-feira. Então, os Deputados vão retornar na terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O prazo é até terça. Sexta, 

segunda e terça.  

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Se eu entregar amanhã e não 

hoje, será exatamente com esse objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Então, está de acordo com o 

que V.Exa. quer: sexta, segunda e terça. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu sugiro que seja entregue na 

sexta, para que ficássemos segunda, terça e quarta. Dois dias úteis para se fazer a 

apresentação das emendas: terça e quarta.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Então, marcaríamos na 

quinta.  

Vamos terminar logo a primeira parte? 

Com a palavra o Deputado Rogério Marinho. Vamos fechar a discussão com 

o Deputado Raimundo Gomes de Matos, último orador inscrito.  

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, quero inicialmente elogiar o trabalho do 

Senador Acir Gurgacz. Não tenho dúvida, Sr. Senador, de que o trabalho que V. 

Exa. fez foi o mais isento possível, pois V.Exa. buscou, junto com a assessoria da 

Comissão, que é eficiente, competente, testada e provada, justamente aquelas 

receitas que normalmente o Executivo não nos manda, e o faz por uma situação 

muito simples: quando entrega o Orçamento a esta Casa não apresenta, por 
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exemplo, a compensação da Lei Kandir, em torno de 4 bilhões de reais. Então, 

espera que nós encontremos essa receita para fazer essa suplementação. E 

também o faz porque não complementa os recursos para as emendas, nem 

individuais, porque a reserva de contingência é de pouco mais de 6 bilhões, e as 

emendas individuais somam quase 9 bilhões de reais, excluindo as emendas de 

bancada e as de Comissão, algo em torno de 20 bilhões de reais no total.  

Aliás, quero dizer a V.Exa. que fiquei muito preocupado com a quebra do 

equilíbrio constitucional da independência dos Poderes, porque quem elabora o 

orçamento de cada Poder é o Poder independentemente. O Judiciário faz o seu 

orçamento, o Legislativo faz o seu orçamento e o Executivo faz o seu orçamento, e 

cabe ao Ministério do Planejamento consolidar as propostas e enviar ao Congresso, 

e a este cabe apreciar o projeto de lei e fazer as eventuais correções para adequar à 

receita, porque não podemos fugir, evidentemente, do que o País vai, no ano 

subsequente, arrecadar.  

Então, o Governo, por exemplo, descumpriu, nesse caso, com vários 

argumentos aqui colocados, o preceito constitucional de levar em consideração a 

independência dos Poderes, e descaracterizou o orçamento do Judiciário, 

empurrando para o Legislativo a responsabilidade de corrigir essa distorção. 

(Palmas.) Quero, inclusive, dizer que os argumentos que o Governo utilizou podem 

ter sido os mais justos possíveis, mas descumpriu a Constituição.  

Outro fato relevante nesse processo — e fiz questão de falar a respeito 

disso— é que estamos assistindo a um discurso diferente do primeiro semestre no 

segundo semestre. O Brasil hoje está numa crise. Escutamos isso do Ministro do 

Planejamento, do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, da Presidenta da República, 

dos Líderes do Governo nesta Casa, porque não somos uma ilha. Descobrimos, 

finalmente, que não somos uma ilha. Vivíamos, então, no reino da fantasia. 

Achávamos que éramos um País intocável, intangível, blindado para tudo o que 

acontecia no cenário internacional. Descobrimos, graças a Deus — antes tarde do 

que nunca —, que o Brasil não é uma ilha. Concordo.  

O Relator, Deputado Arlindo Chinaglia, tem uma vasta experiência, presidiu 

esta Casa com muito cuidado, com muito equilíbrio, de forma equânime. Temos de 

ter o cuidado, como Legislativo, de dar uma resposta à sociedade que o Governo, 
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aparentemente, não tem tido vontade de dar. O Orçamento deste ano, Senador e 

caro Relator, Deputado Arlindo Chinaglia, prevê, por exemplo, o aumento de quase 

14% no custeio. Eu não me lembro de que o PIB do Brasil tenha crescido 14% do 

ano passado para este ano, mas o Orçamento deste ano tem quase 14% de 

aumento em relação a custeio.  

Então, estamos continuando a sobrecarregar o País com o tamanho do 

Estado. Cada vez mais, vemos notícias a respeito de novos Ministérios, de novos 

cargos comissionados, de novas estruturas governamentais, cada vez mais 

vigorosas. Em contrapartida, o investimento é, na verdade, represado.  

Outra questão que colocamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, peça que 

antecede a formulação do Orçamento, foi o Parlamento querer, de forma unânime — 

foi votado, por unanimidade, pelo Parlamento e vetado pela Presidência da 

República —, mecanismos que permitissem que o Orçamento, ao invés de ser uma 

peça de ficção no que tange a investimentos, passasse a ser uma peça real, que a 

sociedade tivesse a possibilidade de acompanhar. Nós temos quase 110 bilhões de 

reais de restos a pagar represados, dos quais quase 60 bilhões são em 

investimentos. É praticamente um orçamento paralelo. Esses recursos comprimem. 

Na verdade, eles impedem que os recursos financeiros do ano do Orçamento 

vigente sejam efetivamente colocados em vigor, porque estamos sempre 

trabalhando com restos a pagar dos anos anteriores, o que é perfeitamente 

razoável, desde que seja num percentual muito menor e não praticamente maior do 

que o Orçamento do ano.  

Nós propusemos, Senador — aliás, o Relator Márcio Reinaldo, com a 

anuência de todos nós, da Comissão, inclusive dos Líderes do Governo, dos 

Deputados do Governo —, que fosse colocado um redutor de 10%, de tal maneira 

que no prazo de 10 anos — não seria uma coisa abrupta — tivéssemos uma 

situação de restos a pagar absolutamente administrável. Infelizmente, o Governo 

vetou.  

Sr. Presidente — sei que outros vão falar, mas é importante dizer isto até para 

o Relator —, há uma dificuldade em acompanhar a execução orçamentária. Todos 

os anos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é colocado um dispositivo pedindo que 

o Governo disponibilize o acesso aos recursos investidos nas estatais, através do 
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sistema de acompanhamento. E todos os anos isso é procrastinado para as 

calendas gregas. Então, o discurso da transparência é o discurso, mas não é a 

prática. E estamos agora na iminência de grandes obras de infraestrutura da Copa 

do Mundo e das Olimpíadas. O exemplo do Pan-Americano está muito próximo. O 

orçamento era de 400 milhões e terminou em 4 bilhões e com uma série de 

processos no Judiciário. Agora aprovamos o Regime Diferenciado de Contratação — 

RDC. Oxalá, esta Comissão tenha condição de fazer o acompanhamento para 

ajudar  a sociedade, para se que evitem, no futuro, distorções, superfaturamentos, 

desvio de recursos públicos. E essa é a nossa missão como Parlamento, 

independente de sermos Situação ou Oposição. 

 Por fim, Sr. Presidente, concluindo, quero lembrar que estamos num 

momento em que nossa perspectiva de crescimento do PIB tem sido depreciada, e o 

Governo esteve aqui nesta Casa, por ocasião da audiência pública da Ministra 

Miriam Belchior. Perguntei à Ministra — quero deixar claro isso aqui —: “Ministra, 

V.Exa. manda um orçamento com 5% de crescimento do PIB, com 4% de inflação. 

Não está sendo muito otimista?” Ela disse: “Não, é isso mesmo”. Dez dias depois, 

muda.  

 Então, o Governo superestimou o PIB e subestimou a inflação. E essa ação 

que V.Exa. fez foi no sentido de corrigir justamente essas distorções, porque 

naturalmente, Senador, sempre o Parlamento tem acertado e o Executivo tem 

errado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado, Deputado Rogério.  

Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. Depois falará o 

Deputado Claudio Cajado.  

Está encerrado o período de inscrições. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Senador, 

queremos parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, como também parabenizo o 

Senador Acir Gurgacz pelo relatório e pelas audiências públicas realizadas nos 

Estados. Mas os Prefeitos, a sociedade em geral, às vezes, ficam sem compreender 

a peça orçamentária. 

 Não resta dúvida de que a peça orçamentária, em boa parte, não deixa de ser 

uma peça fictícia. Por quê? Porque temos o Orçamento de 2007 não realizado, não 
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executado em 2008, 2009, 2010, já estamos trabalhando em 2011 e são criadas 

expectativas de determinados investimentos em certas áreas, mas não se 

concretizam. Por isso sempre defendemos que, pelo menos em determinadas áreas, 

o Orçamento seja impositivo, a fim de assegurar que o que foi aprovado será 

executado. 

 O Deputado Rogério se referiu a determinados assuntos que iríamos abordar, 

mas, para economia de tempo, nós nos damos por satisfeitos, antes parabenizando 

V.Exa. pelo trabalho realizado, a fim de assegurar recursos com mais transparência.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Obrigado. 

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero dar meus 

parabéns ao Senador pelo relatório. Na Comissão, houve consenso no que se refere 

a aumento de recursos da Receita para que o Relator-Geral, Deputado Arlindo 

Chinaglia, tenha condições de utilizar esses recursos, com os Relatores Setoriais, 

para fazer os investimentos necessários, e que os custeios venham cobrir 

determinadas despesas que não foram priorizadas pelo Governo, visto que, no 

passado, o Governo resolveu o problema de diversas categorias de trabalhadores, 

mas deixou, por exemplo, os do Judiciário prejudicados. (Palmas.) 

 Em relação aos recursos que estamos elencando, queremos o 

comprometimento de que, no ano que vem, eles serão assegurados. Vamos lutar 

por isso no PPA, vamos lutar por isso no Orçamento. E para este ano também nós 

consideramos importante. O Governo priorizou diversas categorias. Por que não as 

do Judiciários? Os trabalhadores são diferentes entre uma instituição e outra?  

 Então, o argumento de que não existe dinheiro é falacioso. Segundo, o 

argumento de que o Governo começou há apenas um ano é também falacioso, 

porque a Presidente Dilma está há nove anos no Governo. Ela assumiu a 

Presidência este ano, mas era gestora, Chefe da Casa Civil e Ministra do Governo 

Lula. Portanto, fazia parte do Governo e poderia ter lutado contra essas questões 

injustas que permaneceram como legado, uma herança do Governo passado para 

ela no atual momento. 

 Dessa forma, vamos não apenas fazer com que esses recursos cubram as 

defasagens salariais, mas também vamos lutar para ampliar a gama de 
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investimentos de que precisamos. Na realidade, o País faz alguns ajustes. A meta 

na inflação diverge da realidade. A questão do crescimento, de igual forma.  

Nobre Relator, se tivermos de rever a receita, nós o faremos em novembro, 

como prevê a Resolução nº 1. Portanto, este era o momento de ouvirmos o 

Governo, nas palavras do Deputado Gilmar Machado: que era preciso aumentar 

pelo menos em 25 milhões. V.Exa. foi até um pouco mais benevolente, pois 

aumentou mais do que o Líder do Governo solicitou, na Comissão de Orçamento, e 

ninguém comentou esse assunto, que considero fundamental. 

 Portanto, ao lado do Deputado Gilmar Machado, estamos juntos pelo 

crescimento do País, e parabenizo o nobre Senador Acir Gurgacz pelo relatório. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - O Senador Acir Gurgacz 

consegue a unidade da Comissão. Isso é importante. 

O relatório de receita e erratas estão com suas discussões encerradas. A 

discussão e o prazo de apresentação de emendas e destaques também estão 

encerrados. Não foram apresentados destaques.  

O relatório da receita e a errata estão agora em processo de votação.  

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Aprovado. 

Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O relatório está aprovado.  

Devolvo a palavra, antes do encerramento, para suas considerações finais, ao 

Sr. Relator. O resultado, por unanimidade nesta Comissão, mostra a competência de 

V.Exa. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

Inicialmente quero agradecer a V.Exa. a confiança em mim depositada e o 

apoio que nos deu nesses meses de tramitação, de discussão e de debates de tema 

tão importante para o País.  

 Agradeço aos Deputados Raimundo Gomes de Matos, Claudio Cajado e 

Gilmar Machado as palavras. Estivemos juntos em Uberlândia, onde foi realizada 

uma bela audiência pública que nos deu subsídios para trabalhar. Tenho a certeza 
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de que também dará muitos subsídios ao Relator-Geral, Deputado Arlindo Chinaglia, 

que terá a função daqui para frente de atender, com esse cobertor curto, como 

V.Exa. diz, as necessidade de todos os segmentos do País, que são muitos, e de 

fato o recurso é muito pequeno. 

 Agradeço ao Deputado Rogério Marinho, ao Deputado Arlindo Chinaglia e 

mais uma vez ao nosso colega e Presidente Vital do Rêgo.  

 Não poderia deixar de agradecer, Sr. Presidente, à equipe do Congresso, 

tanto do Senado quanto da Câmara, e também à do meu gabinete — Jô, Márcia 

Moura, José Fernando Constantino, Mauro, Sidnei, José Rui, Maria Alice e Dalmo. 

Eles realmente nos ajudaram muito nesse trabalho. Agradeço também à equipe do 

Executivo. 

 Nós pedimos informações a todos os departamentos e a todos os Ministérios, 

que prontamente nos atenderam, facilitando nosso trabalho.  

Digo mais uma vez que estaremos alertas, Deputado Gilmar Machado, para 

as mudanças que poderão vir tanto para melhor quanto para pior. Esperamos que 

não aconteça nada de errado que venha frustar o Orçamento de 2012. Mas 

estaremos alertas, tanto a nossa equipe do Congresso quanto a equipe do Governo, 

para atender a qualquer necessidade com relação à economia no Brasil. 

 Portanto, agradeço mais uma vez aos pares a votação por unanimidade, o 

que, para mim, pessoalmente, é muito importante. 

 Eram estas as minhas palavras. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Senador Acir Gurgacz, renovo 

meus agradecimentos. Gostaria de dizer que nossas atenções a V.Exa. continuarão 

até que V.Exa. entregue o relatório de receita final, na expectativa de que continue 

V.Exa. 

 O Deputado Gilmar Machado propõe que seja realizada uma reunião formal 

da Comissão, não em caráter ordinário, com membros da Comissão que desejam 

conversar com o Presidente do Tribunal de Contas da União sobre os efeitos de 

decisões do Tribunal de Contas da União no sentido de continuidade ou interrupções 

de obras do DNIT. 
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 Há um processo de estagnação no DNIT, reclamado por todos os Srs. 

Deputados e Srs. Senadores, e o TCU precisa se pronunciar com relação a 

determinados acórdãos. 

 Atendendo à solicitação do Deputado Gilmar Machado, peço à Assessoria 

Parlamentar e à Secretaria da Comissão que façam contato com o Presidente do 

Tribunal de Contas da União. Deputado Gilmar Machado, está atendido V.Exa? 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Parlamentares devem ter algumas obras nas suas regiões, há recurso, mais 

de 1 bilhão e tanto para pagar, mas não conseguimos. Então, agradeço a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Atendido V.Exa. A Secretaria 

da Comissão estabelecerá a data da reunião e dará conhecimento a todos os 

senhores. 

 Antes de encerrar, concedo a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, primeiro acho 

que fizemos justiça em relação ao trabalho do Senador Acir Gurgacz. E V.Exa. me 

indagou quanto à entrega do relatório. Se possível, gostaria de concluir, de comum 

acordo, o procedimento. 

 Eu fui alertado pela assessoria. Se apresentarmos o relatório amanhã, 

abriríamos o prazo de emenda para sexta, segunda e terça, com o final de semana, 

para que houvesse a reflexão individual e das respectivas equipes de cada um dos 

membros do Congresso Nacional. Eu penso que não podemos deixar para segunda-

feira, porque, mesmo se quiséssemos produzir um acordo de votação para quinta, 

quem não daria conta seríamos nós — eu e a assessoria. Por quê? Vamos imaginar 

que apareçam módicas cem emendas, todas elas simples, todas elas pensando no 

Brasil, e teremos de dar parecer.  

Então, se entregarmos amanhã, o prazo de emendamento ficaria sexta, 

segunda, terça. Da terça até quarta-feira, daríamos o parecer sobre as emendas e, 

se V.Exa. concordar, V.Exa. nos convocaria para votar na quinta-feira. 

Quero chamar a atenção para o fato de que precisamos agilizar, porque na 

semana tem o feriado do dia 2 de novembro. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - De ofício, concordo com 

V.Exa. 
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pronto.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Centralizando a decisão. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É por isso que temos de 

antecipar. Agradeço o apoio e a compreensão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Temos um feriado e vamos 

fazer um esforço. A reunião de Líderes será na quarta e a votação do relatório 

preliminar de V.Exa. será na quinta-feira. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pronto. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Já ficam marcadas as 

extraordinárias. Pelo menos, vencemos essa etapa e continuamos seguindo o 

cronograma. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Muito bem, Sr. Presidente. Senti 

firmeza. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Tenham todos um bom. Está 

encerrada a reunião. 

 

 




