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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Muito boa tarde a todos os 

senhores e as senhoras. 

 São 15h1min. Há número regimental para a abertura dos nossos trabalhos. 

Declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 30. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre as bancadas. 

 Peço aos Srs. Deputados e Senadores que se posicionem nas suas 

bancadas. Temos que tomar uma decisão importante que foi construída no Colégio 

de Líderes. 

 Os senhores já estão todos posicionados. Quero ouvir as Lideranças a 

respeito de um decisão formal que essa Comissão terá que tomar à luz do 

Regimento Comum do Senado e da Câmara, bem como da Resolução que disciplina 

as atividades da Comissão Mista de Orçamento. 

 Gostaria de convidar os Relatores-Gerais do Plano Plurianual e da Proposta 

de Lei Orçamentária para 2012 para se sentarem ao meu lado. 

 Estamos no prazo final de apresentação de emendas, tanto ao Orçamento 

quanto ao PPA. Estamos vivendo momentos mais agudos de cumprimento desses 

prazos. 

 Surgiu hoje um problema adicional, na última reunião em que aprovamos o 

relatório preliminar do Deputado Arlindo. É que não estava bem audível o acordo 

que nós produzimos, que foi amplamente divulgado, para o aumento do valor das 

emendas individuais de cada Congressista de 13 milhões para 15 milhões.  

 A imprensa publicou que a resultante dessa equação — quer dizer, 2 milhões 

de reais a mais — seria destinada para a saúde. 

 Peço a atenção dos senhores. 

 O que está colocado nos nossos Anais é a expressão: “Atenção básica à 

saúde, o que não retrata a verdade que foi produzida no acordo entre todas as 

Lideranças para aumentar o valor das emendas individuais e destinar para a saúde 

de uma forma geral. 

 Fizemos uma reunião agora com os Líderes, e houve a confirmação do 

acordo produzido. 
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 Convidamos os consultores, tanto da Câmara quanto do Senado, ao lado da 

Secretaria-Geral da Comissão Mista de Orçamento, para identificar qual será a 

nossa posição para fazer valer aquele acordo retrodeliberado. 

 A  última manifestação que temos é uma fala do Deputado Darcísio Perondi 

em que ele expõe a produção do acordo e uma confirmação do Relator-Geral. 

Porém, não houve a necessária divulgação ou a captação dessa divulgação nos 

nossos Anais. 

 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Então vamos votar, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Um momento, Fábio. 

 Por isso, convoquei agora os senhores para em plenário votarmos. 

 Nós temos já um impedimento, Sr. Líder do Governo Deputado Gilmar 

Machado: a Ordem do Dia na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É porque nós estamos votando a 

DRU. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Mas, enquanto não temos 

novamente o acordo homologado na Câmara, gostaria de ouvir a presença dos 

senhores. 

 Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. 

 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Senador Vital, concordo com o 

encaminhamento de V.Exa., mas queria chamar a atenção para duas coisas que 

norteiam o espírito dessa transferência, digamos assim, dos recursos para a saúde. 

 O que motivou o aumento do valor da emenda individual, ou até o que 

consubstanciou o aumento foi a nossa expectativa em aumentar os recursos para a 

saúde. Ponto. Então, contemplada a primeira parte. 

 A segunda parte: em completando o aumento para a saúde, a ideia é que nós 

efetivamente auxiliemos o orçamento da saúde em âmbito nacional.  

 Portanto, se é para isso, temos uma propostas em relação ao uso. Se o uso 

desse recurso é genérico, é óbvio que emenda individual o Deputado e o Senador 

podem colocar para qualquer coisa. Mas se é para ajudar o orçamento, a aplicação 

desses 2 milhões em obra física não ajudará, por exemplo, o orçamento de custeio. 

Toda obra física, toda estrutura física, quando fica pronta, necessariamente ela vai 

requerer equipamentos e pessoal. 
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 Minha proposta é que para esses 2 milhões, do genérico, Deputado Gilmar 

Machado, pudéssemos fixar um certo nível de exclusividade para completar o 

orçamento da saúde. Nesse sentido, não é uma proibição, mas uma espécie de 

configuração de uso desses 2 milhões exclusivamente nesse complemento.  

poderíamos traduzir da seguinte forma: poder-se-ia, por exemplo, dispensar 

recursos para aquisição de equipamentos tanto da atenção básica quanto da alta 

complexidade, mas não deveriam ser utilizados esses recursos para construção de 

novos postos de saúde, hospitais ou coisa do gênero, porque na prática não 

estaríamos atendendo ao princípio básico de aumentar a emenda para 15, utilizando 

os 2 milhões como sendo uma espécie de reforço ao orçamento geral da saúde. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Feita a exposição do 

Senador, com a palavra o Deputado Gilmar Machado, pela ordem de inscrição. 

Depois, o Deputado Benjamin Maranhão e o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 A inscrição continua aberta. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero deixar mais 

uma vez registrado que o Governo tinha se posicionado contrariamente a esse 

aumento, mas, já que ele foi feito, o nosso entendimento é de que esse recurso seria 

para a área da saúde. Não ouvi em nenhum momento que isso teria alguma coisa 

específica. No entendimento do Governo, é para a área da saúde, somente isso. 

Então, o Parlamentar teria a tranquilidade de fazê-lo. 

 O Danilo, do Comitê de Admissibilidade, na hora do exame das emendas, vai 

dar o parecer, para que seja acolhido, para a saúde. 

 Esse é o nosso entendimento. 

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

Maranhão com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, sou favorável 

à liberdade do Parlamentar. 

 O entendimento foi que os 2 milhões seriam para a saúde, como foi colocado 

pela Liderança do Governo. 

 Discordo do Senador Walter Pinheiro até por uma questão de necessidade de 

uma infraestrutura da atenção básica. 
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 Temos uma quantidade imensa de postos do PSF no interior do Brasil que 

não têm condições de funcionamento normal; são extremamente precários, sem 

infraestrutura. Se pudermos, com uma parte desses recursos, ter a liberdade... 

 O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - (Intervenção fora do microfone. 

Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Senador, eu estou com a 

palavra. Quando o senhor falou, eu o deixar falar livremente. 

Então, se nós não amarrarmos... Vamos deixar os Parlamentares decidirem 

livremente como querem aplicar esses recursos na área da saúde. A atenção básica 

é fundamental até pela quantidade de investimentos: 250 mil reais. Em um 

Município, a atenção básica faz muito diferença em um posto digno para atender à 

população.  

Era o que tinha a dizer 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Raimundo Gomes de Matos.  

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

PSDB se posiciona favoravelmente, para nós elucidarmos o caso, e parabeniza a 

assessoria, a equipe da nossa Myrna, pela sua capacidade de verificar um possível 

problema que ia surgir, quando da execução orçamentária.  

Está de parabéns a equipe de V.Exa., da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

 Agora, nós não poderemos, neste momento, definir outros acordos que foram 

firmados anteriormente.  

A proposta do Senador tem sua visão de fortalecer o custeio. Mas esse 

debate não se fez no pacto anterior, até porque há centenas de unidades 

hospitalares sendo fechadas pela Vigilância Sanitária, principalmente no Nordeste, 

pela falta de estrutura física dos hospitais.  

 Então, no Nordeste — não sei no Sul e no Centro-Oeste —, a maioria dos 

Municípios solicitam, reivindicam recursos para estruturação da rede hospitalar, da 

rede de atenção básica. O Deputado Benjamim Maranhão disse isso.  

 Por isso, nós concordamos que fique a critério do Parlamentar colocar na 

GND 3, GND 4, em conformidade com o acordo anterior que foi estabelecido. 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço Deputado. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fábio Ramalho. 

O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Eu vou ao encontro das palavras do 

Senador Walter Pinheiro — até pela experiência que ele tem, e não desfazendo dos 

outros —, porque muitas vezes nós definimos o Ministério e o Ministério não paga. 

Eu já tive muita dificuldade em vários Ministérios inclusive da Saúde. Na maioria das 

vezes, temos problemas no pagamento.  

 Quanto à construção, é a coisa mais difícil que eu vejo para os Municípios. 

Quanto menor o Município, parece que a dificuldade é ainda maior para fazer essa 

construção.  

Então, eu acho que tem de ser para a saúde mesmo. E quanto a 

equipamento, talvez seja a melhor maneira de atender a maior parte dos Municípios. 

E que as nossas emendas sejam empenhadas e sejam pagas, porque não adianta 

pôr uma emenda de 2 milhões e depois não pagar. Aí, vai ficar o povo precisando de 

saúde e o Ministério sem ter o de fazer, porque o Ministério tem uma linha de 

trabalho. Eu acho que nós temos de seguir essa linha de trabalho, porque ele sabe 

onde mais necessita de recursos da saúde.  

O Ministro Padilha tem feito um brilhante trabalho. Eu acho que chegou a hora 

também de, juntos com o Relator, com o Senador Walter Pinheiro, com o Sr. 

Presidente, destinarmos à saúde o que ela necessita, porque ela passa por maus 

momentos.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Antes de passar a palavra ao 

próximo orador, eu não preciso dizer a V.Exas., que são especialistas em 

Orçamento, que essa destinação é para o Ministério da Saúde e não para função 

saúde. Porque se for para a função saúde, ao definirmos para o setor saúde das 

Forças Armadas, vai para a saúde, se for para o setor saúde da Marinha, também. 

Então, é para o Ministério da Saúde. V.Exas. concordam com essa obviedade da 

nossa definição, não é verdade? 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilton Capixaba. 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, primeiro, eu 

concordo que os 2 milhões sejam destinados à atenção especializada e à atenção 

básica, para equipamento, porque fica a critério dos Parlamentares.  
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Segundo, gostaria de fazer um pedido aos dois Relatores, que estão aqui no 

sentido de que estiquem esse prazo para mais 24 horas — porque esse prazo é até 

amanhã — para entrega das emendas. Portanto, para que sejam entregues na 

quinta-feira. Gostaria de fazer esse pedido aos dois Relatores e ao Presidente e 

saber da resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Eu não concordo porque 

tenho a obrigação de não concordar, meu querido amigo e companheiro, Nilton 

Capixaba, tendo em vista que nossos prazos são terminativos. Mas sou refém tanto 

da decisão do Plenário quanto da decisão dos Relatores. A minha palavra é a de 

que gostaria de encerrar amanhã, porque eu estou preocupado — e disse isso a 

V.Exas. — com os nossos prazos. Mas eu não tenho domínio da verdade. 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Essa votação está prevista para 

amanhã. Vai ser muito tumultuado para nós. É só por isso. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Deputado Nilton, na semana 

passada, procuramos agilizar e vários Parlamentares me consultaram. Eu consultei 

o Presidente: “O que você acha?”; Ele respondeu: “não...” — pelos argumentos, eu 

diria, até mais desenvolvidos do que ele fez agora. Então fizemos um acordo, nós 

três, porque falou o Presidente e nós acompanhamos. E hoje, por exemplo, houve 

reunião da bancada paulista, eu fui lá, e estamos todos espremidos. Mas eu acho 

que a grande parte já cumpriu. Todo mundo aqui vai dar os seus pulos e não vejo, a 

essa altura do campeonato, como alterar. Nós já dissemos isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Peço compreensão ao 

querido companheiro. 

 Com a palavra o Deputado Marçal Filho. 

 O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, primeiro, em relação à questão da saúde, acho que tem que haver 

liberdade para os Parlamentares, porque cada região do País, cada cidade a ser 

atendida tem uma realidade diferente. Então acho que o Parlamentar é quem sabe 

muito bem onde o sapato aperta e quais são as necessidades de cada local. E acho 

que os Parlamentares têm que ter a maior liberdade possível. 

 Eu só gostaria de reforçar que o nosso Orçamento, infelizmente, continua 

sendo uma peça de ficção, porque a execução do Orçamento não acontece. Todos 
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os Parlamentares estão sentindo esta dor, seja da base do Governo, seja da 

Oposição: os recursos são colocados, nós discutimos bastante, lutamos muito para 

aumentar o valor das emendas individuais, mas elas acabam não sendo atendidas 

pelo Governo e não conseguimos realizá-las, nem conseguimos fazer com que elas 

cheguem até o Município, até as cidades, até as administrações públicas. Então 

acho que temos que trabalhar com uma realidade e não criar falsas expectativas que 

serão frustradas depois. 

 Mas eu gostaria, Sr. Presidente — e já conversei com V.Exa. pessoalmente e 

sei que é sensível à questão dos servidores públicos do Poder Judiciário Federal —, 

que encontrássemos um consenso. Vários Parlamentares já se debruçaram sobre 

esse assunto, já falaram sobre isso aqui, e muitos apresentaram emendas. V.Exa., 

inclusive, já nos confidenciou e creio que não pediu segredo porque é favorável à 

recomposição salarial, pelo menos, dos servidores públicos do Poder Judiciário 

Federal. É uma situação que tem que ser resolvida e esperamos que haja 

sensibilidade por parte não só dos nossos Relatores, mas principalmente do 

Governo Federal, no sentido de buscarmos uma solução. Os servidores não estão 

sendo inflexíveis nessa questão, ao contrário, estão a todo momento querendo 

negociar, mas é preciso que haja uma sinalização por parte do Governo de que não 

ficará como está, sem nenhuma perspectiva ainda. 

 Acreditamos firmemente que essa questão vai chegar a um bom termo, Sr. 

Presidente. 

 Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Informo a V.Exas. que estou 

ouvindo todas as participações dos Srs. Líderes e representantes porque vamos ter 

uma situação especial na Casa. A Ordem do Dia está aberta e não posso chamar 

V.Exas. para deliberação. Entretanto, como a Oposição está fazendo obstrução e vai 

haver a convocação de uma sessão e da outra, certamente a Oposição não vai 

permitir a manutenção do painel. Nesse curso vamos votar, com o apoio explícito de 

V.Exas., essa reforma ainda hoje. Quando eu terminar de ouvi-los, vou suspender os 

trabalhos e vou retomá-los quando houver uma brecha entre uma votação e outra 

aqui na Casa e no Senado. 

Com a palavra o Deputado Danilo Forte. 
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O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Entre uma votação não; entre uma 

sessão e outra. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

primeiro, acho que essa discussão neste exato momento está sendo redundante, na 

medida em que todos nós temos a convicção, conforme ficou acertado na reunião 

anterior, de que foi a saúde em aberto. Todo mundo sabe que foi a saúde em aberto, 

inclusive isso foi discutido na reunião de Liderança. Então, voltar à discussão 

anterior para prender essa discussão ao que está nessa resolução, acho que é 

inócuo, pois não tem mais sentido debatermos esse assunto. É a saúde genérica e 

com a liberdade de os Srs. Parlamentares acomodarem as suas emendas; 

 Precisamos entender também, Sr. Presidente, Srs. Relatores, que isso gerou 

intranquilidade no procedimento com relação ao desenvolvimento das ações de 

lançamento das emendas dos Srs. Parlamentares. Em mim mesmo gerou 

insegurança, na medida em que o atendimento em atenção básica única e 

exclusivamente era um encaminhamento, e o atendimento em aberto é outro 

procedimento que eu vou ter. Dessa forma, seria importante estabelecer um prazo 

maior, de pelo menos 24 horas, para as emendas individuais, para que os 

Parlamentares possam fazer a acomodação das suas demandas a partir do novo 

procedimento que foi adotado, numa ratificação do texto que foi apresentado pela 

Comissão de Orçamento. Não foram os Parlamentares que criaram o problema, 

houve uma incompreensão com relação ao acordo anterior e essa insegurança que 

foi gerada não pode punir os Parlamentares que querem fazer as suas emendas. 

Portanto peço à Comissão que analise a possibilidade de ampliar o prazo por pelo 

menos 24 horas para possibilitar um acordo maior aos Srs. Parlamentares. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vai dar mais de 24 horas, pois 

será amanhã à meia-noite o prazo final e não às 18 horas. Eu pensava que seria às 

18 horas e por isso estava preocupado, mas teremos prazo. 

 Tem a palavra a Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero falar exatamente sobre o mesmo assunto abordado por Danilo, 

mas eu gostaria de saber se essas emendas, se esses 2 milhões vão ficar apenas 
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para atenção básica ou se pode ser também para alta complexidade e para custeio; 

se pode ser um gasto feito pelo Estado e pelo Município; se elas são genéricas. Nós 

deveríamos estar muito satisfeitos, porque os Deputados interessados em colocar o 

restante do dinheiro das emendas para outras questões da saúde poderão fazê-lo, 

mas vamos deixar definido se vai ser genérico, se vai ser básico, se vai poder ser 

colocado para equipamentos. 

 É só isso que eu gostaria de saber. De qualquer maneira, foi um ganho muito 

bom para a saúde esses 2 milhões a mais. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a contribuição à 

Deputada Gorete Pereira. 

 Tem a palavra o Deputado André Vargas. 

 O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Sr.  Presidente, rapidamente, só para 

relembrar, em relação às emendas de iniciativa popular — que foram uma grande 

conquista desta Comissão — é importante, Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs. 

Parlamentares, dialogar no contexto da sociedade brasileira e mostrar os avanços 

que isso significa e que pode significar adiante. Acho que poucos estão percebendo 

a dimensão da importância desse fato. 

 O entendimento que tivemos foi que seria para a saúde e adentramos este 

plenário, vindos da reunião da Comissão, com esse espírito. Quanto à sugestão dos 

15 milhões,no aumento, isso foi aqui no Plenário. Os Deputados Danilo Forte e 

Darcísio Perondi fizeram sugestão de igual teor para o adicional de 2 milhões de 

reais. Foi ipsis litteris, digamos assim, e basicamente nessa esteira. Portanto, aquilo 

que está escrito na normativa das emendas populares é o mesmo que deveria estar 

escrito para o adicional de 2 milhões de reais. Entendo perfeitamente assim. 

 Também nada tenho a opor. E mesmo que fosse com sacrifício do Relator, 

Sr. Presidente — eu entendo a necessidade de V.Exa. cumprir os prazos —, mas há 

um conjunto de Parlamentares e de bancadas que ainda não têm um entendimento 

final das suas emendas. Não é o caso do Paraná e não é o meu caso individual, 

porque as minhas emendas estão absolutamente prontas. Mas entendo que alguns 

Parlamentares e algumas bancadas ainda têm necessidade de um dia a mais para 

que possam fazer esse ajuste nas suas emendas a fim de que sejam apresentadas 

tecnicamente corretas. Portanto, um dia a mais não seria nenhum prejuízo, já que 
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quinta-feira é um dia nobre para esta Comissão e tradicionalmente estamos aqui 

para trabalhar. Seria importante que houvesse essa acolhida por parte da 

Presidência e também do Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Deputado 

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, é perfeitamente 

plausível a opinião dos Deputados Danilo Forte e André Vargas de que nós 

podemos, sim, prorrogar o prazo de apresentação das emendas até quinta-feira. 

 Eu acho que é uma medida mais do que correta. Conversando hoje, na 

sessão extraordinária da Câmara, com alguns Parlamentares, por telefone, muitos 

pediram que se prorrogasse até sexta-feira. 

 Sexta-feira é um dia em que muitos Deputados já foram para seus Estados. 

Mas até quinta-feira não vejo nenhum problema, nem no calendário desta Comissão, 

de continuar a discussão da peça orçamentária. 

 De fato, se nós formos alterar os recursos adicionais das emendas individuais 

para possibilitar na área da saúde não apenas a atenção básica, mas os diversos 

programas, precisaríamos rever o prazo, para que Deputados e bancadas pudessem 

apresentar suas emendas. 

 Daí porque eu peço a V.Exa. que aquiesça, ao lado do Relator, na 

possibilidade de estendermos o prazo até a quinta-feira. Acho que essa medida 

beneficia o ajuste das emendas, para que nós não tenhamos um processo de 

correção, ou o próprio comitê de admissibilidade, de poder julgar as emendas 

incorretas. E também não vejo em como possa um dia a mais comprometer o 

andamento dos trabalhos desta Comissão. 

 Portanto, eu sou favorável também e peço a V.Exa. e ao Relator que 

concordem com a proposta de prorrogarmos até quinta-feira o prazo das emendas; e 

peço também a V.Exa. que encaminhe ao Presidente do Senado Federal, José 

Sarney, autorização para que possamos fazê-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Deputado Zé Geraldo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, é apenas uma 

concordância, porque amanhã é um dia muito tumultuado ainda para nós 
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Parlamentares nesta Casa. Quinta-feira é o dia em que nós podemos até nos 

dedicar mais à finalização destas emendas. 

 Eu, por exemplo, hoje ainda recebi muitos Prefeitos e Vereadores em meu 

gabinete para pedidos de emendas. Vou processar isso na quinta-feira. 

 Então, nós poderíamos nos decidir pela quinta-feira, até as 18 horas, para 

fazer, com mais tranquilidade, o fechamento dessas emendas individuais. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não havendo mais nenhum 

orador inscrito, para não deixar sem resposta os apelos a mim formulados, vou voltar 

a me reunir com os dois Relatores, Deputado Arlindo Chinaglia e Senador Walter 

Pinheiro, para ver se me convencem a mudar minha posição, ou se mantenho 

favorável a posição que eu tenho. Não tenho nenhuma dificuldade em alterá-la, mas 

vou ouvir os Relatores. 

 Está suspensa a reunião até o momento, repito, em que haja uma brecha na 

Câmara e no Senado para a aprovação do acordo que firmamos. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu peço a V.Exa. que determine à 

Secretaria que pelo menos avise aos Líderes, para que cada um converse com sua 

bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A Secretaria vai avisar aos 

Líderes sobre a manutenção ou a prorrogação. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Até que horas nós temos? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Às 18 horas a Secretaria 

informará as Lideranças de... 

 O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Quero deixar registrado, Sr. 

Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Não tem como dizer o 

interregno... 

 Ele está dizendo o seguinte: que avise se vai haver ou não prorrogação. É 

outra coisa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se houver o interregno, que avise. 

Se houver o interregno, que avise. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Às 18 horas a Mesa da 

Comissão vai informar o adiamento ou não e justificar a posição tomada pelo 

Presidente e pelos Relatores. 

 Está suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) - Está reaberta a sessão.  

Declaro reiniciada a 23ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 30, de 2011.  

Em virtude da continuação da Ordem do Dia nos plenários da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, fica suspensa a presente reunião, antes 

convocando a continuação desta reunião ordinária para o dia 23 de novembro, 

amanhã, quarta-feira, às 14 horas, neste plenário, com um único item a ser 

deliberado, a alteração da emenda do Item 10 do parecer preliminar da PLOA para 

2012.  

Fica suspensa esta reunião.  

Muito obrigado.  

Boa noite a todos.  

(A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Vamos começar. Solicito aos 

Srs. Deputados e Senadores que assumam os seus respectivos lugares. Nós 

tivemos a sessão suspensa ontem e vamos retomá-la agora. (Pausa.) 

 Declaro reiniciada a 23ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 30, de 2011. Informo que os avulsos das matérias 

encontram-se na mesa dos nossos trabalhos.  

 Há quorum para deliberação na representação da Câmara e do Senado. 

Havendo concordância do Plenário, proponho dispensa da leitura das atas, por ter 

sido distribuídas antecipadamente. Não havendo discussão, conforme estabelecido 

na alínea “f” do art. 8º do Regimento Interno da Comissão, coloco em votação a ata 

da 12ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 16 e 17 de novembro. 

 Em votação na Câmara. (Pausa.)  

 Aprovada. 

 Em votação no Senado. (Pausa.)  

 Aprovada. 

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

2008, fica dispensada a leitura dos expedientes. (Pausa.)  

 Apreciação da alteração do subitem do parecer preliminar ao projeto de lei 

aprovado na reunião de ontem. Onde se lê “do limite de que trata...”  

Srs. Deputados Danilo Forte, Gilmar Machado e Arthur, é aquele acordo feito 

ontem. Eu vou ler para que, com os quoruns deliberativos, nós possamos aprovar.  

 Onde se lê “do limite de que trata o item 10, no mínimo, de 2 milhões de reais, 

devendo ser alocados na Ação nº 8.581, estruturação da rede de serviços de 

atenção básica”, leia-se: “do limite de que trata o item 10, no mínimo, de 2 milhões 

de reais, deverão ser alocados no Ministério da Saúde, em especial na Ação nº 

8.581, estruturação da rede de serviços de atenção básica à saúde”. Abre todas as... 

e superam as dificuldades. 

 A alteração tem por objetivo atender a um acordo proposto pela bancada do 

PMDB e por outros Líderes, conforme notas taquigráficas da continuação da 11ª 

Reunião Extraordinária, realizada em 10 de novembro de 2011. O Deputado 

Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, falando pela bancada do PMDB, 
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afirmou: “Os 2 milhões do aumento de 13 para 15 deverão ser dirigidos à saúde e à 

rede de estruturação de serviços de atenção básica à saúde. Por empréstimo, será 

utilizado o disposto no art. 325, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 

para solucionar o problema do Subitem nº 10.1 do Parecer Preliminar ao Projeto de 

Lei nº 28, de 2011”. 

 Passo a palavra ao Relator-Geral para confirmar os termos do acordo que foi 

expedido ontem, em que ficou definido: saúde geral. 

 A sua concordância é fundamental, Relator. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Ontem já fizemos esse acordo 

publicamente. Portanto, é só uma questão redacional, que eu confio plenamente na 

equipe de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Agradeço a confiança. 

 A alteração está em votação na representação da Câmara. (Pausa.)  

 Aprovada. 

 Na representação do Senado. (Pausa.)  

 Aprovada. 

 Feita a alteração, o prazo ficou, por força... Ontem mesmo, às 18 horas, 

atendendo à solicitação dos Srs. Líderes, nós resolvemos prorrogar para amanhã a 

entrega das emendas, em virtude também da necessidade de a Secretaria e o 

PRODASEN ajustarem essa nova decisão. Como essa decisão só pôde ser votada 

agora, nós temos que dar um tempo ao PRODASEN para que ele ajuste e abra o 

sistema para receber as emendas. E, por essa razão e atendendo de forma 

superveniente o interesse de V.Exas., eu prorroguei, com o apoio do Relator-Geral e 

do Relator do PPA e a autorização do Presidente do Congresso Nacional, como 

disse aqui a Dra. Myrna, para amanhã, às 24 horas, no mesmo horário de hoje. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Com a palavra o Sr. Relator. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Com a mudança, como V.Exa. já 

relatou, nós tínhamos programado uma reunião com os Relatores Setoriais para 

amanhã à tarde, para dar a agilidade que todos queremos, sem perda de conteúdo, 

ao processo legislativo. Com essa mudança, eu queria pedir a V.Exa. que 

empenhasse aí o seu prestígio, valendo o cargo, para que nós pudéssemos ter uma 
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reunião com os Relatores Setoriais ou na sexta-feira — eu vou estar aqui — ou 

amanhã, no final da tarde, para, pelo menos, nós definirmos uma cronograma, 

porque nós dependeremos das contas que serão feitas pela Consultoria, para que 

tenhamos os limites de cada Relator Setorial.  

 Então, nós poderíamos — e coloco para a avaliação de V.Exa. — fazer uma 

reunião com os Relatores Setoriais para nós definirmos um calendário de entrega 

amanhã. Aí a Consultoria ultimaria as suas conclusões com referência a valores. E 

nós faríamos uma reunião na segunda-feira com os Setoriais, num horário adequado 

para todo mundo, para que a gente, então, dê a informação por completo do ponto 

de vista dos limites. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - V.Exa. solicita que nós 

marquemos uma reunião com os Relatores Setoriais para... 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Amanhã, de manhã. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - ... amanhã, de manhã, aqui 

na sala da Presidência. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - E na segunda-feira. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Então, atendendo à 

solicitação do Relator-Geral, nós solicitamos a presença dos Srs. Relatores Setoriais 

amanhã, às 10 horas, na sala da Presidência, e na próxima segunda-feira, às 15 

horas, também na sala da Presidência, para ultimar todos os detalhes a respeito do 

desenvolvimento das ações de V.Exas. 

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Agradeço, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - A convocação que o meu 

substituto ad hoc e quase que permanente fez ontem era estritamente para o 

cumprimento deste acordo. E, em respeito ao Regimento e em atenção ao Deputado 

Claudio Cajado, que esteve ontem aqui e determinou que fosse feita esta pauta 

única, exclusiva, isolada, solitária, eu encerro a sessão e convoco para o dia 29...  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Pois não, Deputado. É muito 

prestígio! (Risos.) 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. precisa voltar a esta Casa, 

para que eu possa lhe dar o voto, porque, do jeito que V.Exa. se comporta, eu quero 

votar para V.Exa. no que V.Exa. quiser. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Vital do Rêgo) - Um abraço. 

 Encerro esta reunião, mas antes convoco reunião ordinária para o dia 29 de 

novembro, terça-feira, às 14h30min. 

 Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus! 

  

 
 




