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Houve intervenção fora do microfone. Ininteligível. 
Há oradores não identificados em breves intervenções. 
A reunião foi suspensa e reaberta e novamente suspensa. 
Há conversas paralelas. 

 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes na Pauta nº 13, de 2012. 

 Em função do andamento da Ordem do Dia, suspendo a reunião, que será 

retomada imediatamente ao final da Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos 

Deputados, que já está na fase final, e também da do Senado. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Sr. Presidente, como há  

reunião convocada para às 20 horas, por que não se cancela esta sessão? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Porque é melhor. Tão 

logo... 
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 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Já há outra convocada, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não há necessidade. Vai 

terminar no plenário agora. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Tem quorum regimental para 

deliberar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tem quorum para abrir. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Tem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tem. 

 Tão logo se conclua a Ordem do Dia, imediatamente nós iniciaremos a Ordem 

do Dia na Comissão. 

 A reunião está suspensa. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, 

declaro reiniciada a 3ª Reunião Extraordinária de Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 13, de 2012. 

 Informo a V.Exas. que hoje foram designados os membros dos comitês 

permanentes desta Comissão, nos termos estabelecidos no art. nº 18 da Resolução 

nº 1, de 2006, alterada pela de nº 13, de 2008, ambas do Congresso Nacional. 

 Comunico ainda a V.Exas. que o Comitê de Avaliação, Fiscalização e 

Controle da Execução Orçamentária será coordenado pelo Senador Sérgio Souza, 

do PMDB do Paraná; o Comitê de Avaliação da Receita será coordenado pelo 

Deputado Cláudio Puty, do PT do Pará; o Comitê de Avaliação das Informações 

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades será coordenado pelo ilustre 

Deputado Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais; e o Comitê de Exame da 

Admissibilidade de Emendas — CAE, será coordenado pelo Deputado Marcus 

Pestana, do PSDB de Minas Gerais. 

 O Comitê de Admissibilidade de Emendas, coordenado pelo Deputado 

Marcus Pestana, será também integrado pelos Deputados Leonardo Monteiro, do  

PT de Minas Gerais; Edio Lopes, do PMDB de Minas Gerais; Marcus Pestana, do 

PSDB de Minas Gerais; Roberto Balestra, do PP de Goiás; João Maia, do PR do Rio 
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Grande do Norte; Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo; Leonardo Gadelha, do 

PSC da Paraíba. Também compõem o Comitê de Admissibilidade de Emendas os 

ilustres Senadores: Benedito de Lira, de Alagoas; Cássio Cunha Lima, da Paraíba; e 

Vanessa Grazziotin, do Amazonas. 

 O Comitê de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, coordenado 

pelo Senador Sérgio Souza, será também integrado pelos Parlamentares João 

Paulo Lima, de Pernambuco; Celso Maldaner, de Santa Catarina; Reinaldo 

Azambuja, do Mato Grosso; Paulo Rubem Santiago, de Pernambuco; Antonio Brito, 

da Bahia; Paulo Wagner, do Rio Grande do Norte; Osmar Júnior, do Piauí. E 

também será integrado pelos Senadores: Armando Monteiro, Sérgio Souza e Paulo 

Paim. 

 O Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios 

de Irregularidades terá como coordenador o Deputado Mauro Lopes e entre os seus 

integrantes: Josias Gomes, da Bahia; Vanderlei Siraque, de São Paulo; Mauro 

Lopes, de Minas Gerais; Wandenkolk Gonçalves, do Pará; Professora Dorinha 

Seabra Rezende, do Tocantins; Laurez Moreira, do Tocantins; e Félix Mendonça 

Júnior, da Bahia. Também integram esse Comitê o Senador Vicentinho Alves, do 

Tocantins; e o Senador Wellington Dias, do Piauí. 

 O Comitê de Avaliação da Receita será coordenado pelo Deputado Cláudio 

Puty e integrado pelos Deputados: Osmar Serraglio, do Paraná; Duarte Nogueira, de 

São Paulo; Renato Molling, do Rio Grande do Sul; Luiz Carlos Setim, do Paraná; 

Jacobo, do Paraná; Paulo Foletto, do Espírito Santo. Os Senadores que compõem 

esse comitê são os Srs. Clésio Andrade, Flexa Ribeiro e Sérgio Petecão. 

 Não sei se V.Exas. querem que eu leia de novo para ver se ficou alguma 

dúvida com relação a algum nome de Parlamentar de alguns dos comitês. Ficou 

tranquilo? Se houver necessidade, V.Exas. podem pedir que eu faço a leitura 

novamente. (Pausa.) 

 Senhores, algum comentário por parte dos Parlamentares sobre a questão 

dos comitês? A palavra está à disposição de V.Exas. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, demais Deputados, 

gostaria que, em relação ao comitê que vai avaliar a admissibilidade de emendas, 

fosse feita novamente a leitura para conferência dos nomes. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Paulo Paim) - O Comitê de Admissibilidade de 

Emendas será presidido pelo Deputado Marcus Pestana, do PSDB de Minas Gerais, 

e integrado pelos Deputados: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais; Edio 

Lopes, do PMDB de Minas Gerais; Marcus Pestana, do PSDB de Minas Gerais; 

Roberto Balestra, do PP de Goiás; João Maia, do PR do Rio Grande do Norte; 

Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo; Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba. 

Temos também como integrantes desse comitê a Senadora Vanessa Grazziotin, do 

PCdoB do Amazonas; o Senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas; e o Senador 

Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba.  

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES  - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por gentileza. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Só uma pequena correção: o correto é 

Deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Correto. Vai ser 

providenciada a correção por parte da secretaria da Comissão. 

 A palavra está à disposição dos Srs. Deputados e Senadores.  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, quero elogiar o trabalho 

que V.Exa. vem realizando para a composição dos comitês. Na verdade, acho que 

desde a primeira reunião dos Vice-Líderes V.Exa. tem pedido o empenho dos 

diversos partidos para que sejam indicados os membros das bancadas. E finalmente 

conseguimos ter um avanço no que se refere à composição dos comitês. Avalio até 

que a composição este ano tem sido mais equilibrada do que nos anos anteriores, 

em que eu não fazia parte desta Comissão, mas tinha acesso aos trabalhos dos 

comitês. Inclusive, neste ano, membros do meu partido, o Democratas, compõem 

duas comissões, dois comitês.  

 Esse é um avanço, dentre tantas outras atividades que estamos aqui no 

intuito de conseguir avançar, mas por questões outras — e tenho certeza de que ao 

longo desta reunião conseguiremos nos debruçar sobre esses assuntos — esse é 

um avanço que a Comissão consegue obter, no momento em que, nesta reunião 

extraordinária da CMO, serão instalados os comitês que irão trabalhar em pastas 

específicas. 
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 Quero parabenizar V.Exa. por esse empenho que acompanhei de perto, 

quando exigia, pedia, solicitava das bancadas os nomes para compor os comitês. 

 Portanto, minha palavra é de apoiamento e de elogio à instalação dos 

comitês. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

 Quero também anunciar a V.Exas. que este ano o portal e-Democracia da 

Câmara dos Deputados está trazendo uma inovação. A Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização abre um debate inédito com a sociedade sobre 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, por meio do Portal e-Democracia, 

portal oficial de interação da Câmara dos Deputados. 

 Qualquer cidadão, interessado ou não nesse debate, poderá trocar ideias e 

experiências, sugerir nova redação para o texto da lei, acessar conteúdos 

atualizados relacionados à LDO 2013. Tudo isso pode ser feito também com outras 

redes sociais, como o Facebook e o Twitter.  

 O debate será acompanhado pelos membros da CMO e consultores da área, 

que considerarão as contribuições ao trabalho legislativo e levarão essas opiniões 

até o nosso ilustre Relator. 

 A fim de levar nosso trabalho ao conhecimento da sociedade brasileira, 

conta-se com a divulgação nos veículos de comunicação da Casa e pelos 

Parlamentares, em seus discursos, entrevistas e sites, para que possamos chegar a 

todo o público envolvido com o tema nas redes sociais e em outras ferramentas e 

espaços de participação. 

 Com a palavra o ilustre Senador Paulo Paim. 

 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, eu queria só cumprimentar 

V.Exa. e o Senador Valadares. Tenho dialogado muito no Senado com o Senador 

Valadares sobre a questão dos aposentados e pensionistas.  

 Ao me indicarem para ficar no Comitê de Fiscalização, eu terei uma grande 

oportunidade de, no debate interno, mostrar caminhos para o entendimento no 

campo, principalmente, da nossa Previdência. 

 Sempre tenho dito que no Regime Geral da Previdência temos um superávit 

confirmado, anual, de mais de 15 bilhões de reais. Quando trazemos o debate para 

o reajuste do aposentado, criando uma alternativa ao fator, é esse setor que temos 
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como alvo positivo para que ganhem a medalha. Porque os trabalhadores do 

Regime Geral de Previdência Social — somente eles — é que são os atingidos pelo 

fator e não têm o reajuste dado automaticamente, todo ano, da inflação mais o PIB, 

a Política de Valorização do Salário Mínimo, tão justamente votada pela Câmara e 

pelo Senado e que teve o acompanhamento e a negociação de todas as centrais 

sindicais e principalmente a mediação por parte do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

 Foi por isso, Sr. Presidente, que abri mão, em diálogo com V.Exa., de 

requerimento de minha autoria para criar uma Comissão Especial. Porque, depois, 

conversando com o Senador Antônio Carlos Valadares, S.Exa. me mostrou que no 

seu relatório preliminar já há uma redação que garante a possibilidade, se assim for 

entendimento desta Comissão, de apontarmos recursos para este tema que todos 

nós aqui, tenho certeza, tratamos com muito carinho e que diz respeito aos idosos 

no nosso País, principalmente os aposentados e pensionistas. 

 É claro que, se aqui me for dada oportunidade, eu me estendo por toda a 

noite com os argumentos, em cima principalmente de uma luta que é de todos nós, 

não só dos Senadores, mas também dos Deputados.  

 Cumprimento a Câmara pela aprovação do requerimento de urgência 

urgentíssima e por estar na linha de construir um grande entendimento para o 

projeto que apresentei no Senado, lá aprovado, e que acaba com o fator. Aqui, 

provavelmente, vai surgir uma alternativa que deve caminhar na linha daquela 

fórmula 85/95, que muitos que não conhecem pensam que significa que a mulher vai 

ter que trabalhar até os 85 anos, e o homem, até 95, o que é um grande engano. 

 Com a fórmula 85/95 — e vamos sustentar na Comissão de Orçamento o 

aporte de recursos na Previdência —, a mulher vai poder se aposentar com 55 anos, 

enquanto que, pelo fator, com o salário integral, só com 65. Ela vai trabalhar 10 anos 

a menos. E há um grande entendimento já com o Ministério da Previdência Social e 

outros setores para caminharmos nesse sentido. Quanto ao homem, com o fator, 

para ter o salário integral, vai ter que trabalhar até os 66, 67 anos. Com essa 

fórmula, vai trabalhar até os 60 anos. 

 Essa fórmula já existe para o servidor público. Quando discutimos a PEC 

Paralela, já asseguramos esse mesmo princípio para os servidores públicos. E 
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precisamos fazer essa alteração até no sentido da isonomia, agora que aprovamos 

um fundo que vai fazer com que todos, trabalhadores da área pública e da área 

privada, tenham limite, que é o teto da Previdência. Agora só quem ainda pega o 

fator são os trabalhadores do Regime Geral. 

 Com este encaminhamento e, tenho certeza, o aval de todos os Deputados e 

Senadores, haveremos de construir um grande entendimento. E quem ganhará com 

isso, com certeza, serão os trabalhadores do País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador 

Paulo Paim. 

 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Deputado Paulo Pimenta, Senador Antônio 

Carlos Valadares, eu agradeço a tolerância a V.Exas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a V.Exa. a 

manifestação. 

 Fará uso da palavra o Senador Antônio Carlos Valadares, ilustre Relator da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, 

Deputado Federal Paulo Pimenta, Srs. Senadores, Srs. Deputados, eu quero felicitar 

a Câmara dos Deputados e o Presidente da Comissão Mista de Orçamento por esta 

inciativa, que considero marcante, de construir um portal na Internet voltado para a 

integração entre a população, a coletividade, a comunidade brasileira e a Comissão 

Mista de Orçamento, para opinar sobre a LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

mecanismo importante, indispensável à elaboração de um orçamento que venha, no 

mínimo, contribuir para atender aos interesses mais variados da sociedade 

brasileira. 

 Esse é mais um importante passo, com o qual a Câmara dos Deputados 

evidencia à sociedade brasileira que o Poder Legislativo é o mais aberto, o mais 

democrático, o mais transparente de todos e que, agindo dessa maneira, vai 

promover, como já promoveu em diversas outras oportunidades, uma aproximação 

construtiva, positiva, dos interesses do povo com os Parlamentares, que são os 

responsáveis por sua execução. 

 Como diz a nossa Constituição, a democracia é exercida diretamente pelo 

povo ou através de seus representantes. A Câmara dos Deputados, ao criar esse 
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portal, está traduzindo em letras garrafais a verdadeira intenção do legislador, ao 

dizer que o povo é o destinatário da nossa ação. 

 De modo que, Sr. Presidente, como Relator da LDO, estarei aberto a ouvir 

não só as sugestões dos Parlamentares, representantes legítimos da população, 

eleitos pelo povo, mas todas as sugestões que sejam inseridas nesse portal, porque 

tenho certeza de que, com o fortalecimento da Internet, o cidadão está mais perto do 

Parlamento. Nada acontece nesta Casa, nada acontece no Brasil que o povo, 

através da Internet, na mesma hora, on-line, não possa acompanhar. 

 Posso dizer que, apesar das tentativas vãs que um ou outro membro de 

outros Poderes faz no sentido do enfraquecimento da atividade legislativa por 

quererem tomar o lugar do legislador, nós somos insubstituíveis. Aqueles que 

querem se colocar no nosso lugar, apesar da sapiência, da sabedoria jurídica, dos 

serviços prestados ao longo de sua vida na judicatura, estão no Judiciário, não 

eleitos, mas nomeados pelo Presidente da República, com passagem pelo Poder 

Legislativo. 

 Então, se querem nosso lugar, não há nenhuma legitimidade, nenhuma 

norma constitucional que autorize que algum outro Poder possa substituir o Poder 

Legislativo. O Poder Legislativo vive em harmonia com os demais Poderes, mas não 

pode viver em situação de inferioridade, porque nossa alternância é de 4 em 4 anos 

— não somos vitalícios —, representando uma população sequiosa de obras, de 

transparência. 

 Que o Poder Legislativo possa cada vez mais contribuir para o fortalecimento 

da democracia, da liberdade. 

 Por isso, o portal e-Democracia, formulado com muita propriedade pela 

Câmara dos Deputados, com o apoio do Presidente Marco Maia e do Presidente da 

Comissão Mista de Orçamento, recebe nosso total apoio e entusiástico aplauso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Sr. Relator, 

Senador Antônio Carlos Valadares. 

 A palavra está à disposição dos senhores. 

 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, posso fazer uma pergunta 

ao Relator? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com toda a certeza. 
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 O SR. SENADOR PAULO PAIM - Senador Antônio Carlos Valadares, V.Exa. 

traz ao debate o tema tão importante do portal da transparência. Eu quero dizer que, 

junto com V.Exa., estabelecemos, nessa linha da transparência, um bom debate lá 

no Senado em relação ao fim do voto secreto. 

 V.Exa. é Relator de uma PEC, e eu, autor de uma outra que vai no mesmo 

sentido, para que, de uma vez por todas, não mais permitamos o voto secreto. 

Estamos claramente num Estado Democrático de Direito. Seria total incoerência 

termos ainda o voto secreto. Ele tem lógica na ditadura, quando a pessoa tem medo 

de expor seu voto. O voto secreto, para mim, é o voto do medo. E o homem público 

tem que ter a coragem de assumir a responsabilidade de prestar conta ao eleitor, 

que nos passa uma procuração para aqui representá-lo. E só existe uma maneira: o 

voto aberto. 

 Quero cumprimentar V.Exa. pelo relatório que fez, consultando a sociedade, 

pela Internet, e os Parlamentares, na busca de um grande entendimento para 

permitirmos o voto aberto no Congresso Nacional. 

 Parabéns, Senador Antônio Carlos Valadares. 

 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Esperamos, Sr. 

Presidente, que na próxima semana o Senado coloque em votação a nossa 

proposta, não só aquela da qual sou Relator, mas também a do Senador Paulo 

Paim, que contribuem para a transparência do Poder Legislativo, com o voto aberto, 

principalmente para a cassação de mandato parlamentar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quero saudar o Deputado 

Mauro Lopes e comunicar-lhe que há pouco fiz a leitura das coordenações dos 

comitês. V.Exa. foi designado Coordenador do Comitê de Obras Irregulares. Vai ter 

uma função de muita responsabilidade na Comissão. Quero cumprimentá-lo por 

essa tarefa que vai desenvolver este ano. 

 O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sr. Presidente, muito obrigado. 

Agradeço muito a V.Exa. e ao meu partido a indicação. 

 Aproveito para pedir desculpas por não ter comparecido cedo à reunião, 

porque fui Relator, no nosso PMDB, de assunto muito sério, e também compareci à 

instalação de Frente Parlamentar, no Senado Federal, com o Deputado Luiz Pitiman. 

 Mas estarei presente a todas as reuniões com muito prazer. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está ótimo. Muito obrigado, 

Deputado. 

 Deputado Waldenor Pereira, ilustre representante do Estado da Bahia. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, eu gostaria, 

ainda em tempo — não tive a oportunidade de fazer o destaque quando da visita do 

Presidente do Banco Central —, de destacar os excelentes indicadores 

macroeconômicos que o Dr. Alexandre Tombini aqui nos apresentou, revelando a 

estabilidade econômica do nosso País, destacando com muita precisão que as 

medidas macroprudenciais adotadas pelo Governo da Presidenta Dilma têm se 

mostrado eficientes e apresentado resultados extremamente positivos para o nosso 

Brasil.  

 Eu destacaria especialmente aquela relativa à divida pública, quando 

relacionada ao PIB, que, em 2002, era de 60% do Produto Interno Bruto, e que, no 

último relatório apresentado, reduziu-se para 35% do PIB, revelando a estabilidade 

da nossa economia, destacando com precisão que a política fiscal adotada pelo 

Governo da Presidenta Dilma tem sido de austeridade, o que permitiu, repito, a 

redução de 60%, em 2002, para 35%, em 2011, na verdade, tendo em vista que o 

último relatório revela as contas públicas daquele último ano, o último exercício, 

2011. 

 Também outros indicadores foram destacados, como os relativos ao controle 

da inflação, à balança comercial, à balança de pagamentos. Todos eles revelam que 

o Governo da Presidenta Dilma tem adotado políticas macroeconômicas 

consistentes, o que tem permitido ao nosso País, apesar da forte crise financeira 

internacional que se abate sobre os países mais desenvolvidos, especialmente os 

da União Europeia, não se contaminar com a repercussão que muitos esperavam ter 

na economia brasileira. 

 Portanto, a visita do Presidente do Banco Central, em audiência pública 

realizada nesta Comissão, revelou a todos nós a estabilidade da nossa economia e 

nos deu a segurança e o conforto de que nosso País não será contaminado por essa 

crise financeira que infelizmente se abate sobre muitas nações desenvolvidas, 

especialmente os países da União Europeia. 
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 Eu quero revelar também, na condição de Deputado do Partido dos 

Trabalhadores, principal partido da base do Governo da nossa Presidenta, com 

alegria e contentamento esses indicadores que aqui foram apresentados e que 

permitiram a todos nós membros desta Comissão Mista de Orçamento ficarmos 

tranquilos a respeito das repercussões que a crise financeira internacional está 

tendo sobre todas as nações. 

 O Brasil tem sido um exemplo a ser seguido em âmbito internacional, tem 

sido destacado em todos os fóruns internacionais como o país que melhor se 

preparou para fazer frente a essa crise que tem atormentado o mundo de forma 

geral.  

 As nossas instituições financeiras estão estáveis, perfeitamente equilibradas. 

O anúncio recente, que acabou, de certa forma, preocupando alguns Parlamentares 

sobre o processo falimentar que se abateu sobre instituições financeiras, foi 

abrandado pelo Dr. Alexandre Tombini por tratar-se de medida isolada. As 

instituições financeiras brasileiras, na sua maioria absoluta, encontram-se 

perfeitamente equilibradas do ponto de vista fiscal, financeiro e orçamentário. 

 Portanto, Sr. Presidente, é com alegria e satisfação que destacamos, mais 

uma vez, esses bons indicadores da nossa economia, que são a garantia da atração 

de investimentos, da realização de novos negócios, do planejamento seguro das 

empresas estatais, de economia mista e principalmente das empresas privadas 

brasileiras, para que possam manter seus planos de investimento, permitindo o 

crescimento da nossa economia. 

 Também nos foi assegurada a manutenção das medidas que estão sendo 

adotadas, várias delas de desoneração de alguns segmentos industriais, como a 

manutenção de alíquota zero de IPI para o ramo automotivo e outros. 

 Recentemente, houve o anúncio pelo BNDES de um financiamento que pode 

alcançar 20 bilhões de reais aos Estados brasileiros. Essas medidas todas estão 

revelando medidas capazes de manter a nossa economia ativa, dinâmica. 

 (Não identificado) - Presidente, já se passaram 5 minutos.  

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - E, mais do que isso, as medidas 

adotadas pela Presidenta Dilma Rousseff vão nos permitir, segundo a avaliação de 

analistas, crescimento de 4,5%. 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, para uma questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Então, para concluir, Sr. 

Presidente, nós destacamos com alegria esses bons indicadores da economia que 

são a revelação da estabilidade, do dinamismo da economia e a possibilidade de 

crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, para uma questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

 Senhores, por gentileza, uma questão de ordem para o Deputado Felipe 

Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Estou passando a questão de ordem para 

o Deputado Reinaldo, para que não seja acusado o Deputado Felipe Maia de 

intransigência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Reinaldo 

Azambuja, para  uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Regimento Comum, Sr. 

Presidente, arts. 30, 31 e 32:  

 “Art. 30. Uma vez aberta a sessão, o 1º Secretário 

procederá à leitura do expediente.  

............................................................................. 

 Art. 31. A primeira meia hora da sessão será 

destinada aos oradores inscritos que poderão usar a 

palavra pelo prazo de 5 (cinco) minutos improrrogáveis.  

 Art. 32. Terminado o expediente, passar-se-á à 

Ordem do Dia.” 

 Sr. Presidente, já se passaram os 30 minutos do início da sessão. Se não há 

quorum, Presidente, vou solicitar que encerre a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 

 Deputado Gilmar Machado para contradizer. 
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 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, não, Sr. Presidente. Acho 

que quanto à argumentação formulada nós estamos preparados para o início, e 

depois, se alguém quiser uma verificação, aí, sim. Mas vamos discutir o tema da 

Ordem do Dia. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Mas não há quorum, 

Presidente. Estamos preparados, mas não tem quorum. 

 (Não identificado) -  Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que encerre a presente 

sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós não temos quorum 

para deliberar, mas...  

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Temos para seguir a ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ...temos para seguir a 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Presidente, é só por 30 

minutos. O limite é 30 minutos — art. 31. Já se passaram os 30 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nós cumprimos a fase até os 30 

minutos, todo mundo pôde discutir e conversar, agora temos que começar a Ordem 

do Dia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu acho que o Deputado 

Gilmar Machado não está entendendo. Nós não temos quorum para deliberar, para 

continuar a sessão. Se não há quorum, não há como deliberar. Eu acho que ou o 

Deputado Gilmar Machado não está entendendo o que diz o art. 31 ou há um 

desentendimento aqui, porque nós não temos quorum para deliberar. Se não há 

quorum, não se delibera; se não se pode deliberar, encerra-se a sessão.  

 Eu inclusive peço a V.Exa., uma vez que o prazo acabou às 19h43min, que 

encerre a presente sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um minutinho, senhores. 

Só um minutinho. 

 A questão de ordem foi baseada nos arts. 30 e 31: 

 “A primeira meia hora da sessão será destinada 

aos oradores inscritos que poderão usar da palavra pelo 

prazo de 5 (cinco) minutos improrrogáveis. (...) 
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Da Ordem do Dia 

 (...) Terminado o expediente, passar-se-á à Ordem 

do Dia.” 

 Então, vamos iniciar o expediente. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Já se iniciou, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Expediente. 

 Correspondência Interna Recebida.  

 Não, senhores. Concluídos os 30 minutos, passa-se ao expediente. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Começa a Ordem do Dia, 

Presidente. A primeira parte é o expediente.  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - V.Exa. já leu o expediente. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - O senhor já leu o expediente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, a primeira hora 

da sessão... 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - A primeira meia hora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - “A primeira meia hora da 

sessão será destinada aos oradores inscritos que poderão usar da palavra pelo 

prazo de 5 (cinco) minutos improrrogáveis”. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - E que o fizeram, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito? 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Agora nós vamos para a outra 

parte. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - “Terminado o expediente, 

passar-se-á à Ordem do Dia”.  

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu ainda não fiz a leitura do 

expediente. É isso. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Mas já concedeu a palavra, 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ninguém conhece o expediente 

ainda. Como é que pode ter começado? 
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 SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou passar à leitura do 

expediente e logo em seguida vou iniciar a Ordem do Dia, conforme solicitado pelos 

senhores.  

 Expediente. 

 Correspondência Interna Recebida. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Pela ordem, Presidente. O 

senhor deu a palavra aos oradores, que usaram a palavra além até dos 5 minutos 

permitidos. Isso era o expediente. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Exatamente. 

O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Certo, Presidente? 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - O expediente não pode ser composto, 

Presidente, só por um item. Havia várias questões colocadas. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Agora vai-se discutir o que é expediente. 

Expediente é expediente, seja de um, dois ou três itens! Expediente é expediente, 

Sr. Presidente! 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Foi feita a leitura de um dos itens. 

Expediente é uma coisa só. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não existe isso.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Felipe Maia, eu 

tenho em mãos o expediente da reunião. Eu preciso fazer a leitura do expediente e 

vou fazê-la.  

Correspondência Interna Recebida.  

Ofício nº 349, de 2102, do Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco 

Parlamentar, solicitando a indicação do Deputado João Maia para a relatoria do 

Projeto de Lei nº 14, de 2012. 

Ofício de 5 de junho, do Deputado Hugo Motta, solicitando a sua indicação  

para relatar o Projeto de Lei nº 14, de 2012. 

Expediente encaminhando justificativas de faltas às reuniões da Comissão 

deferidas pelo Presidente. 

 Ofício nº 185, de 2012, gabinete 572, de 27 de abril, do Deputado Reinaldo 

Azambuja, justificando ausência no dia 19 de abril.  
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Ofício nº 102, de 2012, de 14 de maio, da Deputada Cida Borghetti, 

justificando ausência no dia 15 de maio.  

Oficio nº 090, de 2012, do Deputado João Maia, justificando ausência no dia 

22 de maio. 

Ofício nº 50, de 5 de junho, do gabinete da Deputada Manuela d’Ávila, 

justificando ausência no dia 19 de abril. 

Ofício nº 49, de 5 de junho, do gabinete da Deputada Manuela d’Ávila, 

justificando ausência no período de 29 a 31 de maio. 

Ofício nº 136, de 2012, da Deputada Cida Borghetti, justificando ausência no 

período de 6 a 20 de junho. 

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão 

indeferidos pelo Presidente. 

 Ofício nº 0208, de 2012, do Deputado Reinaldo Azambuja, justificando 

ausência no dia 23 de maio. 

 Ofício nº 265, de 2012, do Senador Benedito de Lira, justificando ausência 

nos dias 17 e 19 de abril e também nos dias 8, 15, 16 e 22 de maio.  

Oficio de 29 de maio, do Senador Paulo Paim, justificando ausência no dia 19 

de maio.  

Concluída, portanto, a leitura do expediente. 

O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - V.Exa. leu todo o expediente, 

Sr. Presidente?  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Tem que ler, Sr. Presidente.  

O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Conclua a leitura, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O Senador chegou, mas agora estamos 

curiosos em saber. Não é porque o Senador chegou que V.Exa. vai...  

O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Conclua a leitura, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, espera aí. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É que o expediente.. 
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O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, não é porque o Senador 

Welington Dias chegou que nós vamos paralisar. É importante que seja determinado 

aqui: nós estamos aguardando a chegada do Senador ou lendo o experiente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, a segunda 

fase... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, precisamos entender o 

que estamos fazendo nesta Comissão: estamos obstruindo para que o Senador da 

base chegue ou lendo o expediente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por gentileza, Deputado.   

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Isso é uma manobra  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O item 2 chama-se 

Correspondência Externa Recebida. Havendo interesse do Plenário, passarei a ler 

também a Correspondência Externa Recebida. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É importante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Oficio 17, de 2012, do 

Presidente da Associação dos Mutuários do Crédito Rural do Estado da Paraíba, 

Jair Pereira Guimarães, dando conhecimento e apresentando providências sobre o 

resumo da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, em virtude da inércia do 

Banco do Nordeste em não cumprir a decisão supracitada.  

Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao primeiro quadrimestre de 2012, 

encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e no art. 118 da Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2012, encaminhados 

pelos seguintes órgãos: Tribunais Regionais do Trabalho das Regiões: 5ª, 11ª, 13ª, 

14ª, 17ª, 18ª e 23ª; Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Tocantins; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Contas da União; Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Superior Eleitoral; Tribunal 

Superior do Trabalho. 

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 

Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO.  
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Aviso de 30 de maio. Acordão nº 1.351, de 2012, sobre a implantação da  

Refinaria Premium II no Estado do Ceará . 

Aviso de 6 de junho, de nº 651, de 2012 — peço silêncio para que o Plenário 

possa acompanhar a leitura —, sobre Obras de Eletrificação Rural do Estado do 

Piauí no âmbito do Programa Luz para Todos.  

Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência do 

Tribunal de Contas, Ministro Augusto Nardes, de 6 de junho — obra de construção 

de trecho rodoviário do Corredor Oeste-Norte, na BR-163, no Pará.  

Pergunto ao Plenário se há necessidade da leitura das atas. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É importante, Sr. Presidente. 

(Não identificado) - Presidente, leitura das atas, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Zeca Dirceu, por 

gentileza, gostaria que V.Exa. procedesse à leitura das atas. Em seguida, 

retomaremos a última reunião do ponto em que ela foi interrompida, quando 

estávamos deliberando. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - O Sr. Deputado Zeca Dirceu procederá 

à leitura da ata. 
É lido o seguinte:  

 

“Aos doze dias do mês de junho de dois mil e doze, 

reuniu-se a Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, no plenário 2, 

do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a  

Presidência do Deputado Paulo Pimenta. A reunião 

foi convocada em atendimento à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, conforme disposto no art. 

9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

Para tanto, foi convidado o Sr. Arno Hugo Augustin 

Filho — Secretário do Tesouro Nacional (STN). Foi 

registrado o comparecimento dos membros: (...)” 
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O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, questão de ordem. O 

Deputado Zeca Dirceu está lendo, e eu não estou acompanhando! Eu preciso da ata 

da reunião em mão. Peço a V.Exa. que a distribua.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou providenciar.  

(Não identificado) - Distribuição da ata, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - E que o Deputado Zeca Dirceu tenha um 

pouco mais de paciência para que seja distribuída a ata, e os Parlamentares possam 

acompanhar a leitura. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. V.Exa. tem 

razão. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Agradeço a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU -  
“... Deputados titulares: Augusto Coutinho, Duarte 

Nogueira, Edio Lopes, Eliseu Padilha,” ... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Calma, Deputado Zeca Dirceu, nós não 

temos ainda a ata em mão. Tenha paciência! Calma! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Um momento. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU – 

 “Felipe Maia, Giovanni Queiroz, (...)” 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu não recebi ainda. Eu ainda não recebi 

a ata. V.Exa. tem de ter um pouco de paciência, para que eu receba a ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A ata já está à disposição 

dos Srs. Parlamentares que desejarem acompanhar a leitura.  

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU -   
“João Maia, João Paulo Lima, Luciano Castro, Paulo 

Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Paulo 

Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo 

Azambuja, Renato Molling, Waldenor Pereira e 

Wandenkolk Gonçalves; - Senadores titulares: Antonio 

Carlos Valadares, Flexa Ribeiro, Paulo Paim, Romero 

Jucá e Vicentinho Alves; - Deputados suplentes: Antonio 

Brito, Cláudio Puty, Luiz Carlos Setim, Osmar Serraglio, 
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Toninho Pinheiro e Vanderlei Siraque; - Senadora 

Suplente: Angela Portela. Foi registrada a presença do 

seguinte parlamentar não-membro, Deputado Gilmar 

Machado. ABERTURA: às quinze horas e vinte e quatro 

minutos, o Presidente declarou iniciada a reunião, 

anunciando que o Sr. Arno Hugo Augustin Filho já estava 

presente à mesa. Anunciou também a presença do 

Subsecretário, Sr. Cleber Oliveira; do Coordenador, Sr. 

Felipe Bardella, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional 

do Ministério da Fazenda, e do Secretário-Adjunto, Sr. 

George Soares, da Secretaria de Orçamento Federal do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para 

melhor ordenamento dos trabalhos, o Presidente avisou 

que, de acordo com o estabelecido no art. 256, § 2º, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o 

palestrante disporia de 20 minutos para fazer a sua 

exposição, não podendo ser aparteado. Ainda conforme o 

estipulado no art. 256, § 5º, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, os parlamentares inscritos para 

interpelar o expositor poderiam fazê-lo estritamente sobre 

o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o 

interpelado igual tempo para responder, facultadas a 

réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Foi anunciada a 

abertura da lista de inscrição para o debate. A palavra foi 

passada para o Secretário do Tesouro Nacional, Arno 

Hugo Augustin Filho, que iniciou sua apresentação. Ao 

término da apresentação, haviam registrado inscrição 

para o debate os Deputados João Paulo Lima, Gilmar 

Machado e Duarte Nogueira. O primeiro inscrito teceu 

comentários elogiosos sobre a apresentação rápida e 

compreensível. Falou, ainda, sobre a dimensão dos 

efeitos da crise na Europa sobre a economia brasileira. O 
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palestrante, a pedido do Presidente, respondeu logo em 

seguida, dizendo que os impactos sobre a economia 

nacional são vistos com otimismo, quando comparados à 

crise de 2008. O segundo inscrito também elogiou a 

apresentação por sua forma objetiva e fez perguntas 

sobre previsão de receita realizada por aquela Secretaria, 

normalmente inferior à realizada pelo Congresso 

Nacional. Perguntou sobre revisão da realização da 

receita, uma vez que há interesse em facilitar os 

empenhos em prefeituras antes da proibição prevista pela 

legislação eleitoral. O último inscrito fez perguntas sobre 

metas fiscais e crescimento econômico. Ao fim da 

manifestação dos inscritos para debate, o Presidente 

passou a palavra para que o palestrante respondesse às 

perguntas dos Deputados Gilmar Machado e Duarte 

Nogueira. ENCERRAMENTO: às dezesseis horas e vinte 

minutos, após agradecimentos aos presentes, o 

Presidente encerrou a reunião. Antes, porém, avisou que 

a 7ª Reunião Ordinária, aberta e suspensa naquela data, 

seria reaberta no dia treze de julho, às quatorze horas e 

trinta minutos, e, se necessário, também seria reaberta às 

dezoito horas ou em horário posterior dessa mesma data. 

Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, 

Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua 

aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada 

para publicação no Diário do Senado Federal. Os 

trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, 

integrarão esta Ata. Deputado PAULO PIMENTA, 

Presidente.” 

 

 “Aos doze e treze dias do mês de junho do ano de dois 

mil e doze, reuniu-se ordinariamente a Comissão Mista de 
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Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Anexo II, 

Plenário 2 da Câmara dos Deputados, com objetivo de 

apreciar as matérias constantes na Pauta nº 12. Nesse 

período, foi registrado o comparecimento dos seguintes 

Parlamentares: - Deputados titulares:  Augusto Coutinho, 

Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eliseu Padilha, Felipe Maia, 

Giovanni Queiroz, João Leão, João Maia, João Paulo 

Lima, Josias Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, 

Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Osmar Júnior, Paulo 

Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Paulo 

Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo 

Azambuja, Renato Molling, Waldenor Pereira, 

Wandenkolk Gonçalves e Zeca Dirceu; - Senadores 

titulares: Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, 

Benedito de Lira, Clésio Andrade, Flexa Ribeiro, Paulo 

Paim, Romero Jucá, Vicentinho Alves e Wellington Dias; - 

Deputados suplentes: Antonio Brito, Celso Maldaner, 

Cláudio Puty, Félix Mendonça Júnior, Jaime Martins, 

Joaquim Beltrão, Luiz Carlos Setim, Marcos Rogério, 

Marcus Pestana, Osmar Serraglio, Toninho Pinheiro, 

Vanderlei Siraque e Waldir Maranhão; - Senadores 

suplentes: Angela Portela, Antonio Russo E Sérgio Souza. 

Foi registrada a ausência dos membros titulares: - 

Deputados: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon 

Bezerra, Cida Borghetti, Mauro Lopes e Ratinho Junior; - 

Senadores: Cássio Cunha Lima e Sérgio Petecão. 

ABERTURA: Às quinze horas e três minutos, havendo 

número regimental conforme estabelecido no art. 134 da 

Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 

2008, ambas do Congresso Nacional, o Presidente, 

Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), declarou iniciados os 

trabalhos, informando sobre inexistência de quorum para 
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deliberação na representação do Senado Federal. Assim, 

anunciou que a reunião seria suspensa, mas antes 

convocou continuação para o dia treze de junho, às  

quatorze horas e cancelou a realização de reunião 

extraordinária, convocada para doze de junho, às dezoito 

horas. No dia treze de junho, às quatorze horas e 

quarenta e três minutos, a reunião foi declarada reiniciada 

pelo Presidente, que informou haver quorum regimental 

para deliberação nas representações da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. AVISOS: O Presidente 

informou que através do Ofício nº P-219/2012, de 

23/5/2012, da Presidência, solicitou à Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados-COFF/CD - que elaborasse estudo técnico 

sobre o exame da legalidade da publicidade para a 

sociedade das informações encaminhadas pelo Poder 

Judiciário sobre os precatórios constantes na Lei 

Orçamentária Anual. Por isso, por decisão da Presidência, 

estarão disponíveis na Página da Comissão na Internet a 

partir de treze de junho de dois mil e doze,  as 

informações sobre os precatórios constantes na Lei 

Orçamentária de 2012. Apreciação das Atas das 

seguintes Reuniões: 3ª Reunião Ordinária, realizada nos 

dias 24 e 25 de abril de 2012; 2ª Reunião de Audiência 

Pública, realizada no dia 8 de maio de 2012; 1ª Reunião 

Extraordinária, realizada no dia 9 de maio de 2012; 4ª 

Reunião Ordinária, realizada  no dia 15 de maio de 2012; 

3ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 16  de 

maio de 2012; 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 

de maio de 2012; 2ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 23 de maio de 2012; 6ª Reunião Ordinária, realizada 

nos dias 29 e 30 de maio de 2012; 1ª Reunião Conjunta 
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de Audiência Pública, realizada no dia 5 de junho de 

2012. O Deputado Duarte Nogueira solicitou a leitura das 

Atas, e o Presidente concedeu-lhe a palavra para lê-las. 

Após a leitura, o Deputado Felipe Maia apresentou 

Questão de Ordem, de acordo com o Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

afirmando que em cada reunião deverá ser votada a ata 

da reunião anterior, e não um bloco de atas. O Presidente 

informou que pela falta de acordo para votação das 

matérias nas reuniões anteriores, as atas foram se 

acumulando sem serem votadas. Em seguida, o 

Deputado Felipe Maia argumentou que cada ata deve ser 

discutida e votada separadamente, e como seriam 

votadas em bloco, seria necessário mais tempo para 

discussão. O Presidente informou que cada Parlamentar 

disporia de 5 minutos, de acordo com o art. 130, inciso I, 

da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, 

de 2008, ambas do Congresso Nacional. O Deputado 

Felipe Maia informou que iria recorrer da decisão do 

Presidente, e o mesmo comunicou que encaminhará a 

Questão de Ordem ao Presidente do Senado Federal, 

Senador José Sarney. O Deputado Duarte Nogueira 

levantou outra Questão de Ordem, afirmando que o 

diploma legal citado anteriormente pelo Presidente 

aplica-se a matérias de natureza orçamentária e as atas 

não se inserem neste contexto, e por isso, deve ser 

observado o disposto no art. 38 do Regimento Comum, 

que permite aos oradores, na discussão, o prazo máximo 

de vinte minutos. O Deputado João Leão contraditou a 

Questão de Ordem levantada. Por fim, o Presidente 

concedeu o prazo de cinco minutos para discussão das 

Atas. Discutiram os Deputados Felipe Maia, Duarte 
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Nogueira, Reinaldo Azambuja, Marcus Pestana e Augusto 

Coutinho. Ao discutir as Atas, o Deputado Reinaldo 

Azambuja solicitou que elas contivessem mais 

informações sobre a reunião. Em resposta, o Presidente 

comunicou que foi implantado um sistema que 

disponibiliza o registro taquigráfico online da reunião da 

CMO, criado por iniciativa do Departamento de 

Taquigrafia da Câmara dos Deputados. O sistema 

encontra-se na página da CMO na Internet, em link sob o 

nome de “Discursos em Tempo Real”. Finalizada a 

discussão, o Presidente colocou as Atas em votação na 

representação da Câmara dos Deputados. O Deputado 

Felipe Maia pediu verificação de votação, com 

apoiamento dos Deputados Duarte Nogueira, Reinaldo 

Azambuja, Augusto Coutinho e da Professora Dorinha 

Seabra Rezende, conforme dispõe o art. 136 da 

Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas 

do Congresso Nacional. O Presidente designou o 

Senador Antonio Carlos Valadares para fazer a chamada 

nominal dos representantes da Câmara dos Deputados. 

Finalizada a chamada, o resultado proclamado pelo 

Presidente na votação nominal foi o seguinte: votos SIM: 

18 e 5 abstenções. Em seguida, o Presidente informou 

que as Atas foram aprovadas na representação da 

Câmara dos Deputados. Contudo, durante a votação, 

declararam-se em obstrução os seguintes Deputados: 

Duarte Nogueira, Reinaldo Azambuja, Augusto Coutinho, 

Felipe Maia, Professora Dorinha Seabra Rezende e Luiz 

Carlos Setim. Em votação na representação do Senado 

Federal, as Atas foram aprovadas por unanimidade. 

EXPEDIENTE: conforme decidido na 4ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, foi 
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dispensada leitura dos expedientes. O Presidente 

determinou ao Departamento de Taquigrafia a sua 

inclusão nas notas taquigráficas da reunião. Informou que 

a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio 

eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias nesta 

data. ORDEM DO DIA: Pauta 12. O Presidente concedeu 

a palavra ao Deputado Duarte Nogueira que recebeu o 

prazo de um minuto visando orientar o voto sobre o 

Requerimento para inversão de pauta objetivando 

apreciar, inicialmente, o Relatório Preliminar com 

Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 3/2012-CN 

(PLDO/2013), de autoria do Senador Antonio Carlos 

Valadares. A apreciação foi adiada em virtude do início da 

Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. O 

Presidente suspendeu a reunião às dezesseis horas e 

quarenta e oito minutos e convocou a reabertura para as 

dezoito horas do mesmo dia. Às dezoito horas e oito 

minutos o Presidente declarou reaberta a reunião e 

imediatamente a suspendeu, em virtude da continuação 

da Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados, 

convocando a reabertura para o mesmo dia, assim que 

fosse encerrada a Ordem do Dia nos Plenários da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O 

Deputado Duarte Nogueira indagou se a reunião seria 

reiniciada efetivamente, independentemente do horário. O 

Presidente respondeu que sim. Às dezenove horas e vinte 

e sete minutos, os trabalhos foram reiniciados pelo 

Presidente. O Deputado Duarte Nogueira solicitou, nos 

termos do art. 134, parágrafo único, da Resolução nº 1, 

de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas 

do Congresso Nacional, o encerramento da reunião em 

virtude da inexistência de quorum no recinto. O 
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Presidente acatou o pedido do Deputado Duarte 

Nogueira. ENCERRAMENTO: às dezenove horas e trinta 

e dois minutos, o Presidente declarou a reunião 

encerrada. Antes, porém, cancelou as reuniões 

extraordinárias marcadas para as dezoito horas do dia 

treze e para as dez horas do dia quatorze. Convocou, 

ainda, reunião ordinária para o dia dezenove de junho, às 

quatorze horas e trinta minutos, e reunião do Colegiado 

de Representantes das Lideranças Partidárias com 

assento na CMO para a mesma data, às quatorze horas. 

Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, 

Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua 

aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada 

para publicação no Diário do Senado Federal. Os 

trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, 

integrarão esta Ata. Deputado PAULO PIMENTA, 

Presidente.” 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

 Em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-las, em votação na representação da 

Câmara dos Deputados. 

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

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Verificação, Sr. Presidente, com o 

apoiamento dos demais partidos.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu ainda não anunciei o 

resultado. 

 Aprovadas. 

 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Verificação, 

Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - PSDB com apoiamento, verificando, 

Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Aprovadas, contra os votos 

dos Deputados Duarte Nogueira e Felipe Maia. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Verificação conjunta do PPS, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - ACM Neto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ACM Neto. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Verificação conjunta, PPS. 

 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - A verificação 

é pedida neste momento aqui pelos Líderes dos três partidos de oposição, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 

 Concedida a verificação, conforme previsão regimental. 

 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - O 

Democratas informa que está em obstrução e orienta a sua bancada para obstrução. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - PSDB também está em obstrução, 

Sr. Presidente, e orienta a bancada a ficar em obstrução. 

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quem pediu tem 

que votar. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - O PPS também orienta a 

bancada para obstrução. 

 O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - Eu não sou 

membro, eu pedi como Líder. Eu solicitei a verificação como Líder, Deputado Gilmar. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Isso vale para o PSDB da mesma 

forma, Deputado Gilmar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os dois Líderes 

representam o quorum necessário para que seja concedida a verificação de 10% 

dos integrantes da Comissão. Nós vamos encaminhar a votação nominal. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por gentileza, Senador 

Antonio Carlos Valadares, peço-lhe que nos ajude na votação. 

 Deputado Duarte Nogueira. 
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 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, o único Deputado do 

bloco de oposição que votou em discordância à aprovação da ata fui eu. Os demais 

não se manifestaram e entraram em obstrução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente.  

 Passaremos à votação.  

Representação na Câmara dos Deputados. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Primeiro, a 

representação do PT. 

Deputado João Paulo Lima, de Pernambuco. (Pausa.) 

Deputado Josias Gomes, da Bahia. 

O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Presente. “Sim”. 

Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. (Pausa.) 

O Presidente não vota. 

Deputado Waldenor Pereira. 

O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA – Presente. “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Zeca Dirceu. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Presente. “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PMDB. 

Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) 

Deputado Edio Lopes. (Pausa.) 

Deputado Eliseu Padilha. 

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Leandro 

Vilela. 

O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Lucio Vieira 

Lima. (Pausa.)  

Deputado Mauro Lopes. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Duarte 

Nogueira. 
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O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Um minuto, porque a 

Secretária vai pegar uma lista. (Pausa.) 

Deputado Duarte Nogueira votou “não”. 

Deputado Reinaldo Azambuja. 

O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Entro em obstrução, 

Presidente. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Wandenkolk 

Gonçalves. (Pausa.) 

Está em obstrução o PSDB. 

PP. 

Deputado João Leão. (Pausa.) 

Deputado Renato Molling. (Pausa.) 

Deputada Cida Borghetti. (Pausa.) 

O DEM está em obstrução. 

PR. 

Deputado João Maia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Luciano 

Castro. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PSB. 

Deputado Paulo Foletto. (Pausa.) 

Deputado Laurez Moreira. (Pausa.) 

PDT. 

Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.) 

Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.) 

Bloco PV/PPS em obstrução. 

PTB. 

Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.) 

PSC. 

Deputado Ratinho Junior. (Pausa.) 
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PCdoB. 

Deputado Osmar Júnior. 

O SR. DEPUTADO OSMAR JÚNIOR - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PMN. (Pausa.) 

Agora vamos chamar os suplentes. 

PT. 

Deputado Cláudio Puty. (Pausa.) 

Deputado Leonardo Monteiro. (Pausa.) 

Deputado Assis Carvalho. (Pausa.) 

Deputado Vander Loubet. (Pausa.) 

Deputado Vanderlei Siraque. 

O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PMDB. 

Deputado Celso Maldaner. (Pausa.) 

Deputado Joaquim Beltrão. (Pausa.) 

Deputado Hugo Motta. 

O SR. DEPUTADO HUGO MOTTA - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Osmar 

Serraglio. (Pausa.) 

PSDB em obstrução. 

PP. 

Deputado Roberto Balestra. (Pausa.) 

Deputado Toninho Pinheiro. 

O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Waldir 

Maranhão. 

O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - DEM está em 

obstrução. 

PR. 

Deputado Giacobo. (Pausa.) 

Deputado Jaime Martins. (Pausa.) 
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PSB. 

Deputada Sandra Rosado. (Pausa.) 

Deputado Antonio Balhmann. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO BALHMANN - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PDT. 

Deputado Félix Mendonça Júnior. (Pausa.) 

Deputado Marcos Rogério. 

O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - “Sim”. 

O SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRÃO - Presidente, Joaquim Beltrão, 

suplente do PMDB, vota “sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Joaquim 

Beltrão, do PMDB, vota “sim”. 

O SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRÃO - Obrigado, Presidente. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - O Bloco PV/PPS está 

em obstrução.  

PTB. 

O SR. DEPUTADO PAULO WAGNER - Excelência, por favor. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Pois não. 

O SR. DEPUTADO PAULO WAGNER - O PV. Da minha parte, voto “sim”.  

Paulo Wagner. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Muito obrigado pela 

retificação. 

O PPS está em obstrução, mas o PV vota “sim”. 

Deputado Stepan Nercessian. (Pausa.) 

PTB. 

Deputado Antonio Brito. (Pausa.)  

PSC. 

Deputado Leonardo Gadelha. (Pausa.) 

PCdoB. 

Deputada Manuela d’Ávila. (Pausa.) 

 Agora, vamos contar.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que 

ainda não votaram e desejam fazê-lo. 

Deputado Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul. 

O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING - Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - “Sim” ou “não”? 

O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING - “Sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Algum outro Parlamentar 

não votou? 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Renato Molling, 

do PP do Rio Grande do Sul.  

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - E é titular. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Algum outro Parlamentar 

deseja votar? (Pausa.) 

Deputado Giovanni Queiroz. (Pausa.) Vota “sim”.  

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Está contando os 

votos na Câmara dos Deputados. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO BRITO - Antonio Brito, “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Deputado Antonio Brito, 

“sim”. 

O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, V.Exa. não pode estar 

escrutinando voto e ao mesmo tempo... 

V.Exa. tem que anunciar o resultado da votação. É incompatível... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está encerrada a votação. 

Por gentileza, procedam à contagem. (Pausa.) 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Dezenove “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Dezenove votos “sim”, um 

voto “não”, e os demais Parlamentares em obstrução. 

Estão aprovadas na representação da Câmara. 

Na representação do Senado. 

Os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 
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Requerimento para inversão da pauta. 

Nós já tínhamos concluído a discussão e estávamos no encaminhamento da 

votação.  

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só para deixar 

registrado que são 20h20min. Para uma próxima verificação, só às 21h20min. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 

Orientação de voto para o requerimento de autoria do Senador Antonio Carlos 

Valadares para inversão da pauta. 

Requerimento para inversão da pauta, para apreciar inicialmente o relatório 

preliminar com emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 3, de 2012. 

Nós já concluímos a discussão. A discussão já foi encerrada, o requerimento 

está em votação. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Pode encaminhar contra, Sr. Presidente?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É orientação de voto. Está 

em votação. 

V.Exa. tem 1 minuto para orientar a sua bancada. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a bancada do 

Democratas, orientada contrariamente a esse requerimento de inversão de pauta, 

porque na nossa pauta existe o projeto preliminar da LDO, mas existem duas 

medidas provisórias de fundamental importância para a Região Nordeste. Eu me 

refiro às Medidas Provisórias nºs 566 e 569. A Medida Provisória nº 566 tem um 

crédito extraordinário de 706 milhões de reais. Inclusive, aproveito este momento 

para pedir planejamento ao Governo Federal, que mesmo tendo editado essa 

medida provisória há praticamente 1 mês, até o presente momento não foi 

executado um só real para acudir, salvar e proteger as vítimas da seca de mais de 

850 Municípios do Nordeste. Aqui me refiro a mais de 19 milhões de pessoas que 

estão sofrendo, vítimas da seca do Nordeste. 

Então, não assiste razão o requerimento ora discutido, uma vez que há 

matérias mais importantes na pauta a serem discutidas e votadas.  

Portanto, a orientação do Democratas é “não” ao presente requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Felipe 

Maia. 
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O requerimento está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

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

(Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

Pauta nº 13. 

Apreciação do relatório preliminar com emendas apresentadas ao Projeto de 

Lei nº 13, de 2012, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária 2013 e dá outras providências. 

Relator, Senador Antonio Carlos Valadares. 

Foram apresentadas 72 emendas.  

Voto do Relator: pela aprovação do relatório preliminar, com emendas nos 

termos apresentadas pelo Relator, com indicação pela aprovação parcial das 

Emendas de nºs 2, 7, 29, 34, 42, 51, 53, 56 e 62, e pela rejeição das demais. 

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

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, este relatório 

preliminar, como é do conhecimento dos membros desta Comissão, é definidor de 

regras para a apresentação de emendas que serão postas nos próximos 10 dias, 

isto é, no prazo estipulado na Resolução nº 1, para a elaboração do relatório final. 

Esse relatório preliminar, como o próprio nome diz, é a fase preparatória para 

a elaboração do relatório definitivo. E é na antecipação do relatório definitivo que os 

Srs. Parlamentares poderão fazer as sugestões que acharem mais convenientes 

para o nosso relatório final.  

Estamos reunidos, então, para a votação do relatório preliminar ao PLDO 

2013. Esse relatório estabelece as regras de emendas ao PLDO 2013, inclusive 

quanto à elaboração de Anexo de Metas e Prioridades. 
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Foram apresentadas 72 emendas, no prazo regimental. Lamentavelmente, 

não podemos acolher todas. Todas são meritórias, mas considerando a rigidez das 

normas regimentais e das normas sobre orçamento público, nossos esforços 

redundaram na aprovação parcial de 23 emendas. 

Nesse grupo estão incluídas as emendas com o propósito de incluir ações 

novas, desde que compatíveis com o PPA 2012/2015 no Anexo de Metas e 

Prioridades, emendas que almejam aumentar o valor implícito a esse anexo e as 

emendas que pretendiam acolhimento de um número maior de contribuições dos 

Congressistas. 

As emendas rejeitadas foram rejeitadas porque ou emendavam o próprio 

texto do projeto, que não é admissível, pois haverá o momento próprio para atender 

a essa pretensão, logicamente que nesse prazo que será concedido aos 

Parlamentares de 10 dias, ou criavam uma espécie de autor. 

Por exemplo, um autor que se dizia do grupo das mulheres. Então, isso é 

proibido pela resolução, muito embora as mulheres mereçam o nosso maior apreço. 

Deveriam ter espaço em todos os lugares, e elas têm na apresentação, antes do 

relatório final, porque não é contemplado esse propósito pela Resolução nº 1. 

Pediria ao Presidente e aos nobres Parlamentares que, já que o relatório 

preliminar foi publicado no dia 26 de maio e passou a ser do conhecimento público, 

ficássemos nesse resumo, nessa síntese, e passássemos, então, a fazer uma 

informação de que as emendas para a inclusão de dispositivos do texto foram 

rejeitadas, porque estamos aguardando a aprovação do relatório preliminar a fim de 

desencadearmos o processo das emendas. 

As emendas sobre elaboração de Anexo de Metas e Prioridades a partir 

também de novas ações amparadas pelo PPA tiveram parecer pela aprovação 

parcial. 

As emendas para aumentar o valor referencial de Anexo de Metas e 

Prioridades, pela aprovação parcial. 

As emendas que criam e disciplinam emendas da bancada feminina, aquilo 

que eu disse, pela rejeição, porque não há possibilidade jurídica. 

Emenda que propõe apresentação de emenda de Relator para inclusão de 

ações no Anexo de Metas e Prioridades... 
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O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, uma questão de ordem. 

Eu não quero cansar o Relator, inclusive coloco-me à disposição, mas acho que o 

Relator é obrigado a ler o seu relatório. Ele está comentando. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não há necessidade da 

leitura. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não é obrigatório pelo Regimento? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não, pode ser feita a 

apresentação. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - É o que eu estou 

fazendo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por isso que ele foi 

distribuído por escrito a todos os senhores. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Emenda que propõe 

apresentação de emenda de Relator para inclusão de ações do Anexo de Metas — 

o parecer é pela aprovação parcial. O Relator poderá incluir até dez ações com base 

em emendas apresentadas. 

Em resumo, Sr. Presidente, este é o nosso relatório que submeto à V.Exa. e 

aos eminentes membros desta Comissão para aprovação. 

O momento propício, razoável e apropriado para uma participação importante, 

construtiva dos Parlamentares será após a aprovação deste relatório. Inclusive, nós 

incluímos um Anexo de Metas. 

Senador Felipe Maia, eu quero destacar a V.Exa... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu agradeço a V.Exa. Se Deus quiser e 

todos do Rio Grande do Norte aceitarem, eu vou ao tapete azul reunir-me com 

V.Exa. naquela Casa, na Câmara Alta. Eu sou da Câmara Baixa. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - ...porque V.Exa. 

manifestou muito o interesse de que eu lesse o relatório. Vou dizer uma coisa muito 

importante. O Governo, desta vez, não mandou o Anexo de Metas. Eu acho que o 

Anexo de Metas é uma oportunidade, um espaço que o Parlamentar tem de falar ao 

seu Estado, à sua região e dar um recado de prioridade, o que não seria concedido 

se nós não estivéssemos apresentando esse Anexo de Metas.  
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Em outras oportunidades, o Anexo de Metas veio junto com a proposta do 

Governo. Lamentavelmente, este ano não veio. E eu estou retificando essa omissão, 

colocando o Anexo de Metas, dando oportunidade aos Parlamentares para que 

opinem sobre a questão da LDO, para que não fiquemos, única e exclusivamente, 

na redação daquilo que já foi proposto pelo Governo.  

Este é um dado importante que eu estou anunciando aos senhores, pois, a 

partir da aprovação deste relatório, teremos muito espaço para trabalhar. Mas 

sejamos rápidos, porque o tempo está passando. 

Muito obrigado a todos.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado 

Felipe Maia. (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Por quanto tempo, Sr. Presidente? 

(Pausa.) 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, com a anuência 

do orador inscrito, eu gostaria de solicitar minha inscrição para a discussão da 

matéria.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 

(Não identificado) - Alguém mais quer se inscrever?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu serei bem rigoroso na 

concessão do tempo. Para não criar nenhum tipo de constrangimento, solicito aos 

Srs. Parlamentares que procurem ser breves. Eu vou conceder 5 minutos 

regimentais. 

Com a palavra o Deputado Felipe Maia. (Pausa.) 

Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Augusto Coutinho. (Pausa.)  

Com a palavra o Deputado Felipe Maia. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

inicialmente, quero parabenizar o Relator da LDO, o Senador Antonio Carlos 

Valadares, pelo projeto preliminar da LDO, concordando com o que foi dito aqui por 

S.Exa.  
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Eu não sei como nós podemos nos debruçar sobre um projeto de lei referente 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias sem o Anexo de Metas. Eu fiquei bastante 

perplexo quando recebemos o projeto do Governo, no qual não veio anexado o 

projeto de metas. Mais perplexo fiquei quando a Ministra Miriam Belchior esteve aqui 

e disse que não tinha apresentado o Anexo de Metas, mas que ela iria trabalhar em 

prol da erradicação da pobreza.  

Naquela oportunidade, eu manifestei o meu estranhamento, porque foi 

publicado um Anexo de Metas, mas que foi retirado do sistema, como se houvesse 

um Anexo de Metas e o Governo não quisesse se comprometer com os gastos do 

Orçamento. Eu já não entendia a ausência do Anexo de Metas, como não entendia, 

muito menos, a publicação nos sistemas do Ministério e a retirada on-line poucos 

minutos após.  

No momento em que começamos a discutir o projeto preliminar da LDO, eu 

digo a V.Exa. que eu quero — não foi minha intenção, de forma nenhuma, Sr. 

Presidente e Sr. Relator, cansar o Relator, o Senador Valadares, quando eu pedi 

que ele lesse — ler com calma, depois, o relatório. Mas não irei, Sr. Presidente, Sr. 

Relator, desperdiçar os poucos minutos que me restam, porque tenho que fazer não 

um comentário, mas uma denúncia sobre o Orçamento da União e a forma como 

vem sendo aplicado. 

Preocupa-me muito estarmos nos debruçando sobre um projeto preliminar e 

depois abrirmos um prazo para a apresentação de emendas e vermos o que está 

acontecendo nesta semana: o uso, pelo Palácio do Planalto, de emendas 

parlamentares com fins eleitoreiros, o empenho de emendas parlamentares apenas 

para partidos da base do Governo, excluindo 100% os partidos da Oposição, como 

se fazer oposição no Congresso Nacional, numa política do Brasil, hoje, fosse 

diferente do que foi feito pelo PT no passado.  

Eu não quero expor nenhum partido, Sr. Presidente, mas tive o prazer de 

escutar um Líder de um partido da base do Governo dizer, na reunião dos Líderes, 

com a presença do Presidente Marco Maia, que tinha aprendido com o PT a fazer 

oposição raivosa, diferente da oposição que hoje é feita pelo Democratas e pelo 

PSDB, uma oposição construtiva, elegante, contributiva, diferente da que ele 
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manifestou: “Eu aprendi a fazer oposição ao Governo Fernando Henrique de uma 

forma grotesca, deselegante, radical”.  

Ele dizia: “Não quero, Sr. Presidente Marco Maia, começar a utilizar deste 

modelo destrutivo de oposição, como o do PT, para lutar contra o Governo do qual 

hoje faço parte”.  

Veja, Sr. Presidente, que o Líder desse partido — não vou aqui dizer para não 

expor nenhum Líder, porque não quero prejudicar os outros, eu quero, sim, ter o 

mesmo direito que a base do Governo. Eu quero não, eu exijo, Sr. Presidente e Sr. 

Senador Valadares. Aqui não somos de classe A ou B. Somos iguais. A Constituição 

diz que todos são iguais perante a lei. Se a Oposição do Democratas e do PSDB, 

nas palavras do Líder, é construtiva, não devemos ser discriminados nas nossas 

emendas parlamentares e muito menos o Governo não tem o direito de usar o 

Orçamento da União para fazer política, politiqueira, jogo baixo, como tem sido feito. 

Aqui tenho a prova. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa., por gentileza, 

conclua. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu tenho quanto tempo, Sr. Presidente? 

São 5 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já está no último minuto. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - No último minuto. Pois vamos lá. O PT, 

por exemplo, até o dia 8 deste mês, tinha empenhado a quantia de 311 mil reais. Até 

o dia 15, empenhou 4 milhões e 887 mil reais. Passou de 311 mil para quase 5 

milhões de reais. O PR, 5 mil e 294 reais, passou para 4 milhões e 11 reais. O PP, 

de zero para 1 milhão e 474 reais. O PTB, de 320 mil para 4 milhões e 282 mil reais. 

O Democratas, Sr. Presidente, de zero para zero. O PSDB, de zero para zero. A 

Presidente da República está cometendo um crime de responsabilidade. 

 Para concluir, Sr. Presidente, quero aqui só ler o art. 85, para que os 

membros do Governo fiquem atentos ao que diz a Constituição: 

“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra: 

VI - a lei orçamentária;”  
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Se existe diferença em empenhos, se existe diferença em liberação, existe 

um crime de responsabilidade da Presidente da República. 

Que fique o meu alerta, a minha denúncia neste momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado.  

Tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, para discutir o relatório preliminar do nobre Relator, Senador Antonio 

Carlos Valadares, quero aproveitar esta oportunidade para reafirmar, com toda 

transparência, a razão pela qual o PSDB encontra-se em obstrução. 

 Há duas semanas, a Ministra da Secretaria das Relações Institucionais esteve 

no gabinete da Presidência da Comissão Mista de Orçamento, reuniu-se com o 

Presidente desta Comissão, o Deputado que preside a reunião neste instante, Paulo 

Pimenta, mais os dois coordenadores dos partidos de oposição, Deputado Felipe 

Maia e eu, Deputado Duarte Nogueira, que represento, como coordenador, a 

bancada do PSDB.  

Qual era a nossa demanda, se não informações e conhecer, por parte de 

quem orienta e dá as diretrizes do Governo dentro do Congresso, qual seria a 

relação, o cronograma, as tratativas que o Governo daria com a sua base e com a 

Mesa e a Oposição na Comissão Mista de Orçamento. Qual foi a nossa surpresa? 

Que até hoje, acho que, claro, a Rio+20 e os problemas de governo, como são os 

problemas que a economia começa a apresentar de baixo crescimento, entre outros 

assuntos, acabam tomando a agenda da Secretaria de Relações Institucionais. Mas 

o Governo, Presidente, repito, sequer indicou o coordenador dele nesta Comissão, 

como se faz de praxe todos os anos. O Líder do Governo no Congresso sequer 

reuniu-se com os coordenadores dos partidos, não da Oposição, mas do Governo. 

O que vai acontecer agora, aqui, Senador Antonio Carlos Valadares? Vamos 

criar um clima de tal tensionamento, e eu vou antecipar o que vai acontecer não só 

agora, na votação da LDO, antes do recesso. Indo ao Plenário, depois de tratorado, 

como o Governo quer, sem dialogar, sem tratar de maneira republicana os direitos e 

deveres de cada Congressista, Senador e Deputado, e atropelar cada um na sua 

representação, um único Congressista, seja um único Senador ou Deputado 
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Federal, poderá paralisar os trabalhos do Congresso quando as matérias forem ao 

Plenário. 

 Veja, Sr. Presidente. Se a nossa economia começa a desaquecer e o mundo 

não responde na mesma proporção às necessidades da absorção dos produtos 

brasileiros, nós, que já não estamos crescendo, podemos ter uma inflexão no 

desenvolvimento da nossa economia e do seu crescimento.  

O que vai acontecer? A Presidenta Dilma, que hoje está calcada na sua 

popularidade em cima do resultado econômico, o que é muito bom para todos nós, 

brasileiros, poderá precisar de apoio, não da Oposição, mas da sua base de 

Governo. Aí nós vamos saber a dificuldade com que ela vai ter que tratar sem 

manter esse diálogo que está, de maneira muito abrupta, suprimindo totalmente a 

Oposição. 

Vou aproveitar meu último minuto, Presidente, para repetir: esta relação que 

está ocorrendo, a partir de agora nesta Comissão, de atropelar o bloco de Oposição, 

de não tratar de maneira republicana as tratativas no que diz respeito à questão do 

relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a denúncia que fizemos da 

supressão da transparência, em todos esses assuntos nós vamos, reiteradamente, 

manter aqui a nossa posição. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que tratar a Oposição dessa maneira radical 

é um tiro no pé, e, repito, o Governo vai colher esses frutos inadequados logo mais à 

frente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Obrigado, Deputado 

Duarte Nogueira. 

Tem a palavra o Deputado Reinaldo Azambuja. 

O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Sr. Presidente, quero 

cumprimentar o nosso Relator, autor do relatório preliminar da nossa LDO.  

Preocupa-nos, Sr. Presidente, esse tratamento que nós vemos hoje, por parte 

do Governo, com os partidos de Oposição, como se na Câmara dos Deputados e no 

Senado nós tivéssemos Deputados e Senadores de uma classe A e outros tratados 

como classe B. Isso realmente nos preocupa muito, como leu aqui o Deputado 

Felipe Maia, nos empenhos que ocorreram durante esta semana, principalmente 

nessa diferenciação, que é muito triste.  
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É importante, no regime democrático, a participação das oposições, como foi 

no passado e na época do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. O PT 

realmente fazia uma oposição praticamente contra o Brasil, votando contra matérias 

importantíssimas à época. Votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, contra a 

instalação do Plano Real, que hoje dá sustentação à economia brasileira, e contra 

inúmeras matérias, fazendo uma oposição contra o País, à época.  

E o que nós vemos hoje nas atitudes tomadas, como disse o nosso Deputado 

Duarte Nogueira? Faz-se uma reunião com a Ministra-Chefe das Relações 

Institucionais, senta com a Oposição, e nós vemos o tratamento que a Oposição tem 

aqui nesta Comissão. Acho que o alerta dado serve realmente para dizer da 

importância que têm no regime democrático as oposições.  

Essa denúncia feita pelo Deputado Felipe é realmente de se levar adiante, 

porque hoje se empenham milhões, fazendo-se uma barganha com vários 

Municípios e Prefeitos que estão indo à reeleição. Nada contra os Municípios, 

porque hoje realmente, nesse pacto federativo que vivemos, com uma concentração 

brutal de recursos na União, vemos os Municípios brasileiros penalizados, porque 

eles têm que arcar com sua saúde e com a educação. Hoje tudo está 

municipalizado, mas infelizmente os tributos desta carga tributária brutal que o povo 

brasileiro paga ficam centralizados na gastança da União, que não controla os 

gastos públicos e que perdeu, durante os anos em que tivemos uma economia 

mundial muito favorável, a oportunidade de fazer realmente o ajuste que deveria ser 

feito, as economias que deveriam ter sido feitas, para dar suporte a este momento 

difícil que vivemos hoje de uma economia mundial que atrapalha o crescimento 

brasileiro.  

 Agora, nós não podemos, Presidente e Relator, deixar de nos manifestar 

contra esse “tratoraço” que estão fazendo com as oposições nesta Comissão, 

principalmente desrespeitando o seu legítimo papel. Os Governos passam, mas nós 

precisamos manter esse regime, no qual as oposições têm que ter também a sua 

participação. 

 Nós aqui estamos defendendo pessoas que moram nos rincões dos nossos 

Estados, nos Municípios, e que necessitam também de investimentos importantes, 

diante dessa centralização hoje brutal dos recursos na mão da União, que gasta mal 
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os recursos públicos, que hoje estão fazendo falta. Hoje nós vemos a diminuição. A 

União, que há 10 anos gastava 46% do que era investido na saúde e no País, 

passados 10 anos, gasta 30% do total dos recursos investidos em saúde no País, 

recursos esses da própria União. Então, nós vemos um afastamento da 

responsabilidade do Governo Federal, principalmente nesses investimentos 

importantíssimos hoje para a saúde do povo brasileiro. 

 O SR PRESIDENTE (Senador Vicentinho Alves) - Deputado Reinaldo 

Azambuja, o tempo de V.Exa. se encerrou. Tem V.Exa. 1 minuto para concluir. 

 O SR. DEPUTADO REINALDO AZAMBUJA - Para concluir, Sr. Presidente, 

afirmo que é muito importante que o Governo realmente faça sua parte. Em 10 anos 

diminuir 16% dos investimentos federais na área de saúde é o caos que nós 

estamos vivendo hoje. Quando temos a obrigatoriedade dos Municípios em 

gastarem 15%, acho que não temos nenhum Município no País que gasta menos de 

20%, 25% ou até 30% do seu orçamento com a saúde.  

Então, isso realmente, Presidente, nos revolta porque não se pode fazer isso 

com as oposições. Por isso apoiamos essa denúncia feita pelo nosso nobre 

Deputado Felipe Maia.  

Obrigado, Presidente. 

 O SR PRESIDENTE (Senador Vicentinho Alves) - Concedo a palavra à 

eminente conterrânea e amiga, Deputada Professora Dorinha, por 5 minutos. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Antes 

de começar, Presidente, eu queria pedir um socorro, porque estou para congelar. 

Será que vou morrer de frio aqui dentro?  

 O SR PRESIDENTE (Senador Vicentinho Alves) - Vou pedir para diminuir o ar 

condicionado. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - V.Exa. 

conhece o nosso Estado e a nossa temperatura. Estou quase morrendo de frio aqui! 

 O SR PRESIDENTE (Senador Vicentinho Alves) - A sua solicitação vai ser 

atendida pela assessoria. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Por 

favor, pode diminuir. No meu Estado a temperatura chega a 44 graus, não é 

Senador? 
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Sr. Presidente, Sr. Relator, talvez pela minha inexperiência, pois é meu 

primeiro mandato, tive a ilusão de que meus votos teriam o mesmo valor dos votos 

dos Deputados e Senadores da base do Governo. Sequer eu tinha ideia de que as 

emendas seriam negociadas, de que, ao apresentar uma emenda, para a educação, 

para a saúde, para a assistência, para algum Município, eu estaria sempre 

condicionada a alguma negociata, a uma boa vontade.  

Eu entendo que os meus votos têm o mesmo peso. Eu represento o povo do 

meu Estado do Tocantins, que, ao me escolher, sabia em que partido eu estava e, 

mesmo assim, me escolheu para representar a minha bandeira, que é a educação, e 

o meu Estado. Então, eu não poderia deixar de manifestar, primeiro, o meu 

incômodo. Na verdade, é uma ilusão que o País tem em relação ao Congresso. 

Pensa que o Congresso está de pé, que é um Poder independente, mas isso não é 

verdade. Eu vejo uma Casa cheia de subserviência, uma Casa que é tratada de 

maneira desigual.  

Eu gostaria de fazer um questionamento ao Relator. Minha área é a 

educação, que conheço bastante. Queria perguntar em relação ao que está 

abordado aqui, ao que está elencado na área de educação. A LDO se refere 

unicamente à complementação do FUNDEB. No entanto, nós vivemos num país 

com regime de colaboração, com Estados e Municípios com a responsabilidade de 

cuidar da educação pública do País, Municípios que, na organização tributária, são 

os entes que menos ficam com recursos, mas têm maior responsabilidade de 

garantir a educação básica, o ensino fundamental, a creche, com o desafio de pagar 

o piso salarial. A maioria dos nossos Municípios sequer conseguem cumprir o piso 

salarial dos professores.    

Estamos hoje nesta Casa numa grande luta, num trabalho em uma Comissão 

para o Plano Nacional de Educação. Esse Plano já veio com a proposta do 

Executivo de 7% do PIB para a educação. A partir das negociações, o Relator já 

chegou a 8%. Estamos na luta para chegar aos 10%. No entanto, ao verificarmos a 

proposta da LDO, ela só se refere à complementação do FUNDEB, que é uma 

pequena parte da ação da educação. 

Pergunto sobre as ações estratégicas, sobre o cumprimento do PAR, que é 

um regime de colaboração, em que os recursos são definidos para a educação. 
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Pergunto ainda, Sr. Relator, sobre a questão do equilíbrio e o que está sendo 

proposto no Plano Nacional, que estabelece, no mínimo — proposta da própria 

Presidente Dilma —, 7% do PIB para a educação. Já chegamos a 8%. Então, eu 

gostaria de saber, em relação à área da educação, como está sendo tratada. 

Quero também fazer um apelo. Vou apresentar uma emenda e indago sobre a 

definição dos 250 mil como mínimo para serem colocados em termos de emenda na 

área de construção e 100 mil em relação à aquisição de equipamentos. 

Gostaria que o Relator pudesse me dar atenção neste ponto. Em relação à 

questão dos 100 mil, Sr. Relator, sei de sua preocupação e esforço e sei que é um 

relatório preliminar, mas, ao colocar, por exemplo, uma emenda de 100 mil para a 

área da saúde, eu me vi com uma dificuldade. Às vezes, determinado Município 

tinha feito um pedido de um veículo, que ficaria no máximo em 50, 60 mil, mas eu 

tinha que dizer ao Município que descobrisse o que queria mais para chegar aos 100 

mil. O mesmo se dá com os 250 mil.  

Quero lembrar que este País tem uma realidade de muitos pequenos 

Municípios. Ao se colocar esse teto de 250 mil, acho que inviabilizamos o 

atendimento a centenas de Municípios do País que podem precisar de ajuda em 

alguma construção cujo valor seja diferente de 250 mil reais. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Vicentinho Alves) - Pois, não, Deputada 

Dorinha. 

Concedo a palavra ao Deputado Augusto Coutinho, por até 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero mais uma vez reiterar, nesta sessão, a nossa preocupação e, 

aliás, o nosso dissabor em relação ao tratamento que o Governo Federal tem dado à 

bancada de oposição. 

Eu tenho dito aqui, e não me canso de fazê-lo, que esta Casa precisa se 

impor, qualquer que seja o Governo. Lamentavelmente, não é a isso que estamos 

assistindo, principalmente quanto à falta de respeito com a Minoria por parte do 

Governo. O Governo tem usado recursos públicos, e muitos, para cooptar vários 

movimentos sociais, para cooptar vários partidos políticos. Ele precisava, na 

verdade, trabalhar republicanamente e, de fato, respeitar a Minoria, que representa 
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grande parte do povo brasileiro, que nos colocou aqui no Congresso Nacional e na 

Câmara dos Deputados. 

Mas, Sr. Presidente, outra preocupação nossa veio à tona depois de entrar 

em vigor a Lei de Acesso à Informação. O Instituto de Estudos Socioeconômicos — 

INESC e o Centro Feminista de Estudos e Assessoria — CFEMEA, entidades 

reconhecidas por trabalharem com análises sobre orçamento público, apontam que 

mudanças que o Governo quer fazer na estrutura do Orçamento da União para 2013 

poderão prejudicar, e muito, a transparência dos gastos públicos. 

Em tempos de compromisso que a sociedade exige de acesso às 

informações públicas e com essa edição da Lei de Acesso à Informação, 

amplamente divulgada, lamentavelmente, Sr. Presidente, nós somos surpreendidos 

com mudanças na estrutura do Orçamento da União, e essas mudanças poderão 

prejudicar a transparência nos gastos públicos. 

O recém-implantado PPA deverá também sofrer modificações para se 

adequar a essas novas regras. O que se pretende fazer, Srs. Deputados, é ocultar o 

detalhamento das ações orçamentárias em nome de um melhor gerenciamento e 

transferir a visualização do que efetivamente é executado para fora da Lei 

Orçamentária do ano de 2013. Isso, eu não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, vai prejudicar não só o controle feito hoje por organizações da 

sociedade civil, como também o controle até do próprio Parlamento. 

Segundo o Manual Técnico de Orçamento de 2013 da Secretaria de 

Orçamento e Finanças, o Governo pretende implementar algumas mudanças na 

LOA de 2013, que impactariam diretamente o trabalho de monitoramento do 

Orçamento feito pela sociedade civil organizada. Isso, de fato, Sr. Presidente, 

preocupa-nos bastante. 

Em linhas gerais, as ações orçamentárias seriam agrupadas a partir do 

critério da sua finalidade. Ou seja, Srs. Deputados, que me ouvem com atenção 

nesta noite de hoje, ficariam evidenciados apenas serviços finais entregues à 

sociedade, os resultados da ação, reduzindo assim o alto grau de pulverização do 

Orçamento. O detalhamento necessário para a execução das políticas, por sua vez, 

ficaria a cargo de um plano orçamentário, que tem um caráter somente gerencial, ou 

seja, não como consta na LOA.  
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Então, Sr. Presidente, neste minuto que me resta, deixo aqui a nossa 

preocupação. Em um momento e num tempo em que a sociedade civil necessita e 

exige acesso às informações, nós nos deparamos com a transparência ameaçada 

com uma mudança de regra do Governo Federal. Isso nos preocupa bastante, e é 

por isso que estamos aqui, Sr. Presidente, registrando essa nossa preocupação. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

Deputado Marcus Pestana, V.Exa. dispõe de 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, as democracias 

modernas nasceram calcadas e marcadas por dois diplomas fundamentais: a 

Constituição, que substituiu o poder absoluto do rei, e o Orçamento Público, que 

substituiu, ao levar os tributos ao Tesouro Nacional, o Tesouro Real. É uma marca 

da democracia moderna. 

No Brasil, ainda estamos engatinhando na formação de uma verdadeira 

cultura orçamentária. Nós nos viciamos no período de inflação aguda, quando o 

Orçamento Público era uma peça de ficção e o orçamento familiar, uma peça de 

humor negro. 

O Orçamento, portanto, é o documento organizador das ações públicas, da 

aplicação dos recursos da sociedade, é uma bússola, para que o controle social 

possa existir sobre o desempenho orçamentário de todos os governos. E é 

fundamental transparência e consistência. 

O relatório preliminar tem cinco problemas gravíssimos, a começar pelos 

parâmetros. Nós vivemos a cobrança permanente de que o Orçamento seja 

impositivo, realista, pé no chão, que não tenha gorduras, que não tenha 

contingenciamentos e que reflita a verdade do que se pretende fazer. E nós estamos 

trabalhando já com pressupostos de ficção, com PIB de 4,5%. Nós sabemos, assim 

como todo o mercado, toda a sociedade e o próprio Governo — e isso ficou claro 

nas audiências públicas que tivemos recentemente —, que o PIB este ano será 

alguma coisa em torno de 1,5% a 2,5%. Isso tem forte impacto. 

Eu fui Secretário de Planejamento e Orçamento em Minas por 4 anos. O 

crescimento nominal da receita está estreitamente vinculado ao desempenho do PIB 
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e à taxa de inflação. A projeção da taxa de inflação está boa, mas projetar 4,5% de 

PIB é já desmoralizar, de início, a peça orçamentária. 

Por outro lado, estamos trabalhando com uma SELIC de 9,75%, quando a 

vigente já é muito menor. Isso impacta fortemente na principal despesa do 

Orçamento. Então, há ficção na receita e há ficção na despesa. Os fundamentos da 

construção desse Orçamento são flácidos, inconsistentes. E a massa salarial 

também sofrerá o impacto do baixo crescimento do PIB. Nós tivemos o menor 

crescimento da América do Sul em 2011, 2,7%, o último lugar, e o antepenúltimo da 

América Latina.  

Quanto à saúde, é preciso ter clareza absoluta de que a Emenda 29 é um 

piso, não um teto. Nós lutamos, e o Deputado Toninho Pinheiro foi um grande 

lutador. Mas o Governo não permitiu vincular os 10%. A saúde é subfinanciada. 

Temos 750 reais habitante/ano para fazer tudo para todos. Universalidade e 

integralidade com qualidade é impossível. 

Portanto, nós temos que trabalhar. O Deputado Toninho Pinheiro, como ex-

Prefeito de Ibirité, muito pode dizer das necessidades e carências da saúde. Não 

podemos nos acomodar à Emenda 29. 

Em terceiro lugar, temos a questão do redutor do resultado primário. Essa é 

uma inovação, uma jabuticaba. Não existe isso em lugar algum, Sr. Presidente. A 

consistência dos dados, a integridade dos dados, na execução orçamentária, é 

fundamental, inclusive para a credibilidade internacional. Não foi uma invenção 

brasileira, porque, no resultado primário, todos os investimentos... O PAC não é algo 

extraorçamentário; o PAC está dentro do Orçamento Público. Então, o resultado 

primário, no conceito internacional clássico, está comprometido. Esse é um grande 

problema.  

Por outro lado, há discussão levantada sobre emendas. Há tramitando aqui 

emendas constitucionais tornando o Orçamento impositivo. É desmoralizante esse 

presidencialismo de cooptação. 

Por último, Relator, há um grave problema que é não atender a bancada 

feminina. Esse é um grave pecado, fere a alma do relatório e o problematiza muito 

como base de projeção para o futuro do nosso Orçamento.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
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Deputada Carmen Zanotto. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Obrigada, Sr. Presidente desta 

sessão, Deputado Paulo Pimenta. Quero cumprimentar o nobre Relator, o Senador 

Antonio Carlos Valadares. 

Digo, Deputada Dorinha, que sou da região mais fria deste País, onde já 

houve 9,6 graus negativos, em Bom Jardim da Serra. Eu não sei se a temperatura 

do ar é para nos congelar e nos calar ou se é para tentar aquecer o nosso sangue, o 

nosso coração e o nosso espírito de Parlamentares, para que façamos a defesa do 

nosso povo. 

Nobre Presidente, Srs. Deputados, eu olho este relatório preliminar e começo 

pelo setor saúde, setor esse em que militei e milito. Entendo que nós avançamos, 

sim, quando regulamentamos a Emenda Constitucional 29, como está bem colocado 

aqui, definindo o que são gastos com ações e serviços de saúde. Era impossível, 

inadmissível, vermos gastos, no item saúde, com alimentação de creches, com 

serviços de saneamento básico, com planos privados de saúde para os servidores 

da saúde, e a população precisando efetivamente de mais recursos para a saúde. 

Preciso dizer, nobre Relator, que não podemos efetivamente entender que 

saúde é apenas o gasto do exercício anterior, os 12% dos Estados ou os 15% do 

conjunto dos Municípios. Como foi bem dito aqui, a grande maioria absoluta dos 

Municípios já ultrapassaram os 15% há muito tempo. As Secretarias de Estado 

estão já, em sua grande maioria, nos 12%. E nós estamos vivendo um país onde a 

saúde é apenas prioridade durante o período de campanha.  

Se nós olharmos agora a demanda do conjunto dos Municípios brasileiros 

para os pré-candidatos, veremos que é, sim, sem dúvida alguma, primeiro a saúde, 

depois a educação e, em alguns casos, alternando com a segurança pública. Nós 

não vamos fazer uma saúde de qualidade num país tão diferente, se nós 

efetivamente não entendermos que precisamos de mais recursos para o setor 

saúde. E quero acreditar que consigamos, a partir das emendas individuais e das 

emendas de bancada, reforçar o orçamento da saúde. 

Quero dizer, nobres pares, que nós, da Oposição, estamos pedindo apenas 

um tratamento isonômico, até porque são 15 milhões de reais de emendas 

individuais para cada Parlamentar. Sabemos, inclusive, que a própria base do 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0906/12  19/06/2012 
 
 

 50

Governo não chega a 50% dos 15 milhões de reais. Sobre nós, da Oposição, não dá 

nem para falar. 

Por outro lado, os 513 Parlamentares e o conjunto de Senadores geram 

expectativas no conjunto de Municípios. Quando indicamos uma emenda, quer seja 

para um equipamento num hospital, quer seja para a construção de uma unidade 

hospitalar, estamos gerando uma demanda para aquele Município. Poderíamos ser 

muito tranquilos para dizer: “A nossa tarefa foi realizada”. Como foi realizada? Cabe 

a nós, Parlamentares, indicar a emenda, mas não cabe a nós, Parlamentares, a sua 

liberação. Porém, o conjunto dos Municípios aguarda efetivamente que consigamos, 

na condição de Parlamentares, atender os munícipes de cada um dos nossos 

Estados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputada. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Só para concluir, Sr. Presidente. 

Quero também, Deputada Dorinha, manifestar minha preocupação porque a gente 

não faz saúde sem recursos suficientes para a área da educação. E nós precisamos, 

sim, ampliar os recursos da educação.  

Por último, e não menos importante, nobre Relator, em nome da bancada 

feminina — estamos aqui só a Deputada Dorinha e eu, em função de nossas 

colegas Parlamentares estarem acompanhando a Rio+20 —, quero dizer o quanto é 

importante nós buscarmos, Sr. Presidente, uma alternativa, para que possamos 

efetivamente contemplar a questão de gênero na nossa LDO e na destinação de 

recursos, para que possamos avançar nas políticas públicas das mulheres.     

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputada. 

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. V.Exa. é o último inscrito.  

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, a Base está fugindo 

da discussão?  

O SR. PRESIDENTE (Paulo Pimenta) - V.Exa. dispõe de 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu cheguei aqui para me inscrever, 

e havia pelo menos uns seis Parlamentares do Governo na minha frente. V.Exa. os 

chamou ou eles abriram mão?   

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Abriram mão. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Abriram mão, o que reafirma que a 

Base está correndo da discussão. Muito bem! Por alguma razão que no decorrer do 

debate poderá aparecer.  

 Eu queria primeiro, Sr. Presidente, cumprimentar V.Exa. e o nobre Relator, 

Senador Valadares. Vejo que V.Exa., Senador, ao apresentar o seu relatório, tira o 

bode da sala, ao solicitar a inclusão do Anexo de Metas feito por este Parlamento. 

De fato, V.Exa. atuou nessa medida de absoluta competência do Parlamento. Anos 

anteriores, nós tivemos rasgada a Constituição e a competência do Congresso 

Nacional, ao não termos a discussão e a votação dos Anexos de Metas. Porém, eu 

espero que, se conseguirmos votar, resgatemos essa prerrogativa, que é exclusiva 

do Congresso Nacional.  

 Eu queria me ater a alguns pontos da discussão, principalmente no segundo 

bode que ficou, meu nobre Relator, Senador Valadares, que é a possibilidade de o 

Governo poder executar, caso não votemos o Orçamento proposto em custeio e em 

investimentos, independente da votação no Congresso Nacional. Essa medida já foi 

proposta e reiteradamente está sendo proposta pelo Executivo. Significa avocar-se 

da condição de não apenas executar, mas legislar efetivamente no Orçamento. Se 

V.Exa. não retirar da possibilidade de o Executivo, se não votarmos o Orçamento no 

exercício, poder executar o Orçamento com custeio e investimento, não há por que 

continuarmos aqui discutindo essa matéria, porque o Governo, sponte sua, terá a 

possibilidade de fazer execução plena do jeito que mandou e do jeito que a seu bel-

prazer desejar.  

Esse é, portanto, outro bode que permanece, e eu espero que V.Exa. dê o 

mesmo fim que deu nos primeiros parágrafos do seu relatório ao apresentá-lo.  

Quero dizer, Sr. Presidente, que, se fosse eventualmente como existe, para o 

custeio, o pagamento de salários, gastos inadiáveis com combustíveis, telefones, 

energia elétrica, para que a máquina tenha a sua continuidade assegurada, tudo 

bem. Mas falar em investimentos sem o Orçamento ter sido votado eu acho que é 

passar um pouco dos parâmetros que devam nortear a equidade e a distinção da 

harmonia entre os Poderes com a sua legítima independência. Portanto, é uma 

observação que eu faço a V.Exa., meu nobre Relator, para que possamos, de igual 
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forma, dar um fim a essa proposta que, reiteradamente, está sendo solicitada pelo 

Executivo, e não é deste momento apenas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem 1 minuto.  

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - De outra forma, eu não vi, e posso 

estar enganado, que não há previsão de reajuste dos salários dos servidores.  

Então é importante, Sr. Presidente, que o Governo, que tem ampliado a sua 

base de funcionalismo, principalmente com os “companheiros”, possa assegurar 

uma política salarial remuneratória para que não aconteça com o Governo Federal 

— ainda bem que o Governo reconheceu o erro com os médicos federais — o que 

está acontecendo no Estado da Bahia. Naquele Estado, os professores estão em 

greve há mais de 60 dias, pedindo, solicitando, implorando um aumento de 22%, 

que é o que se estabelece como relação mínima de remuneração estipulada pelas 

inúmeras discussões que travamos aqui em que se estabeleceu um piso básico dos 

professores. Portanto, na Bahia, não se observando a política salarial, estamos 

trazendo um enorme prejuízo aos alunos, que estão efetivamente sem estudar por 

conta de uma greve que se estende e que hoje foi anunciado que irá permanecer 

pelo menos até o mês de julho.  

Nós não estamos vendo aqui a política de reajuste salarial dos servidores 

públicos federais. E, de igual forma, eu não vejo políticas...  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O tempo de V.Exa. já se 

esgotou. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, já está acabando o 

meu tempo? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já acabou o seu tempo. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, para concluir, eu diria que, 

com a seca que se abateu — o Relator, não o Presidente da Comissão, mas o 

Relator é de um Estado nordestino, Estado em que a seca está prejudicando 

milhões de sergipanos e nordestinos —, nós teríamos que colocar na Lei 

Orçamentária uma projeção, uma política contra a seca. Eu sugeriria que, na 

elaboração da LDO, nós tivéssemos uma previsão inicial de fazermos uma política 

pública efetiva de combate à seca, para que a peça orçamentária, quando vier, já 

tenha as diretrizes de uma política inexistente e que traz danos irreparáveis à vida 
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humana, à vida daqueles que vivem da pecuária e da agricultura e principalmente 

daqueles que vivem no Sertão do Norte e Nordeste do Brasil afetados pela seca.  

Portanto, Sr. Presidente, essas são as colaborações que eu trago neste 

momento, reservando-me para apresentá-las mais adiante também.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

A discussão está encerrada. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Requerimento sobre a 

mesa. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Isso. Há um requerimento nosso 

pedindo adiamento da votação. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, eu queria fazer novamente um apelo. Alguns Deputados estão saindo 

para ficarem aquecidos lá fora por um tempo. Seria possível reduzir?   

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. faz um apelo para? 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Frio, 

está muito frio, Sr. Presidente. Já fiz um pedido. Já peguei jaqueta, mas eu acho que 

nós não estamos aqui para congelar.  

Eu estou aguardando uma resposta do Relator, porque ele me sinalizou que 

eu aguardasse. Se V.Exa. pudesse pedir que ele me esclarecesse... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. No 

momento adequado, ele vai responder às questões.  

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Qual 

será? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Posteriormente. Na análise 

do requerimento.  

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Ah, é 

depois? Eu fiz a pergunta agora. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há um requerimento sobre 

a mesa:  
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“Nos termos do art. 40 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, requeiro a V.Exa. o adiamento da 

votação da proposição, relatório preliminar, por 48 horas, 

ao PL 03/2012. 

Deputada Carmen Zanotto.” 

 V.Exa. pode apresentar o seu requerimento. 

 A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Está com V.Exa., e eu justifico o 

porquê do pedido. Primeiro, em função de estar representando o meu Líder, 

Deputado Rubens Bueno, que está no Rio de Janeiro, estou na condição de Líder do 

PPS e tomei conhecimento do relatório a partir da apresentação feita aqui pelo 

nobre Senador Antonio Carlos Valadares. Como previsto no Regimento, nós 

podemos pedir, então, adiamento da votação por até 48 horas.  

Quero submeter à votação este requerimento, porque entendo ser de suma 

importância o conhecimento detalhado deste relatório preliminar.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputada.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Peço a palavra para orientar a bancada, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está com a palavra, para 

orientar a bancada, o Deputado Felipe Maia. S.Exa. dispõe de 1 minuto. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Um minuto, Sr. Presidente? (Pausa.) 

Obrigado.  

A orientação do Democratas é no sentido da aprovação do requerimento ora 

apresentado. Aqui já foi falado, no início das minhas palavras, que o texto preliminar 

da LDO dispõe de muitos itens. São diversos assuntos tratados, em que, por opção 

do Relator, Senador Antonio Carlos Valadares, não foi lido na íntegra o relatório, e 

sim apresentados alguns pontos.  

É claro que o Relator, por ter feito o seu relatório, conhece a matéria a fundo 

e todos os pontos. Então é mais do que justificável que as lideranças possam dispor 

de um tempo de, no mínimo, 48 horas para analisar com calma esse projeto 

preliminar, esse relatório preliminar, para que nós possamos, sim, nos debruçar e 

votar o texto com profundo conhecimento de todas as matérias, elogios e críticas, se 

porventura vierem a se fazer necessários. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

A orientação do Democratas é “sim”, é isso? 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Portanto, Sr. Presidente, a orientação do 

Democratas é no sentido de aprovar o requerimento apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, o PSDB apoia o 

requerimento de adiamento por 48 horas, apresentado pela Vice-Líder do PPS, 

Deputada Carmen Zanotto, que é oportuno, dada a complexidade da matéria e ainda 

o não esgotamento dos esclarecimentos necessários para que nós possamos ter a 

certeza na hora de apormos o nosso voto à matéria.  

A despeito do trabalho zeloso e competente do Senador Antonio Carlos 

Valadares, a bancada do PSDB orientará seu voto “sim”, para que nós possamos, 

em sendo aprovado esse requerimento, ter as 48 horas necessárias para nos 

debruçarmos sobre a matéria e tirarmos as dúvidas que ainda estão por ser 

superadas.  

Nós chamamos atenção aqui na semana passada inclusive sobre o aspecto 

da questão orçamentária, do plano de orçamento, que retira transparência da 

matéria, e esse é um assunto que de fato vamos querer aprofundar.  

Eu citei aqui, Sr. Presidente, na semana passada, e agora reitero, que essa 

matéria relatada pelo Senador Antonio Carlos Valadares inova quando cria o plano 

orçamentário, que vem a ser essa identificação orçamentária de caráter gerencial 

não constante da Lei Orçamentária Anual.  

Posto isso, a bancada do PSDB orienta o voto “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado.  

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Sr. Presidente, para orientar a 

bancada, eu quero, como Líder do PPS, fazer inclusive um apelo ao nosso 

representante, Deputado do PV, porque compomos o Bloco PV/PPS, pela 

importância e magnitude desse relatório, para que se vote “sim” ao adiamento da 

matéria, nessa votação do relatório preliminar, para que, assim como o nobre 

Relator se debruçou e dedicou inúmeras horas a esse relatório preliminar, nós 

também possamos efetivamente votar esse relatório com muita tranquilidade, mas 

com a clareza absoluta de que foi feito o melhor possível para esse relatório. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Srs. Deputados que 

concordam com o requerimento permaneçam como se acham. (Pausa.)  

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os que discordam...  

Rejeitado. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - Verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa., como Líder do PPS, 

não tem os números necessários para.... 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Tem o apoiamento do PSDB. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Porém, os Deputados Felipe Maia e 

Duarte Nogueira se acoplam a essa verificação, formando um bloco de quatro 

Deputados, o que sustenta o nosso pedido de verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Felipe Maia e 

Duarte Nogueira. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Mais os dois que ela representa 

somam quatro. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mais os dois que ela representa, está 

feito o pedido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que 

fazem parte do apoiamento contarão como quorum. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Votação nominal. Vamos 

tentar pegar o ritmo mais forte para votação nominal. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O PSDB está em obstrução. 

A SRA. DEPUTADA CARMEN ZANOTTO - O Bloco PPS/PV em obstrução, 

Sr. Presidente. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Pelo PT, Deputado 

João Paulo Lima. (Pausa.) 

Deputado Josias Gomes. (Pausa.) 

Deputado Waldenor Pereira. (Pausa.) 
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Deputado Zeca Dirceu. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - “Não”. 

O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - “Não”, Sr. Presidente.  

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Pelo PMDB, Deputado 

Aníbal Gomes. (Pausa.) 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Waldenor 

Pereira, Deputado Zeca Dirceu. 

PMDB:  

Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.) 

Deputado Edio Lopes. (Pausa.) 

Deputado Eliseu Padilha.  

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Leandro 

Vilela.  

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - “Não”. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Lucio Vieira 

Lima. (Pausa.) 

Deputado Mauro Lopes. 

 O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - “Não”. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - O PSDB está em 

obstrução.  

PP:  

Deputado João Leão. (Pausa.) 

Deputado Renato Molling.  

 O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputada Cida 

Borghetti. (Pausa.) 

O DEM está em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem de chamar os 

Deputados do Democratas, porque aqueles que estão contando quorum têm de 

votar.  
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O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Então vou chamar o 

PSDB, que eu não havia chamado.  

Deputado Duarte Nogueira. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Votei “sim”, Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Reinaldo 

Azambuja. (Pausa.) 

Deputado Wandenkolk Gonçalves. (Pausa.) 

Agora vamos para o DEM: 

Deputado Augusto Coutinho. (Pausa.) 

Deputado Felipe Maia. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Augusto 

Coutinho! 

O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se V.Exa. está contando 

para o apoiamento, pelo artigo...  

O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não está?  

O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito.  

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Augusto Coutinho. 

(Pausa.)  

Deputado Felipe Maia. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - “Sim”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende. (Pausa.) Obstrução.  

Deputado Resende.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quem são os quatro do 

apoiamento? 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Os dois do PPS mais... 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Professora Dorinha 

Seabra Rezende. (Pausa.) Obstrução.  

PR: 
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Deputado João Maia. (Pausa.)  

Deputado Luciano Castro. (Pausa.)  

PSB: 

Deputado Paulo Foletto. (Pausa.)  

Deputado Laurez Moreira. (Pausa.)  

PDT: 

Deputado Giovanni Queiroz. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Voto “não”, Sr. Relator. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Paulo 

Rubem Santiago. (Pausa.)  

Bloco PV/PPS: 

Deputado Arnaldo Jardim. (Pausa.)  

Deputado Paulo Wagner. (Pausa.)  

PTB: 

Deputado Arnon Bezerra. (Pausa.)  

PSC: 

Deputado Ratinho Junior. (Pausa.)  

PCdoB:  

Deputado Osmar Júnior. (Pausa.) Não. 

Suplentes. 

PT:  

Deputado Cláudio Puty. (Pausa.)  

Deputado Leonardo Monteiro. (Pausa.)  

Deputado Assis Carvalho. (Pausa.)  

Deputado Vander Loubet. (Pausa.)  

Deputado Vanderlei Siraque.  

O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PMDB: 

Deputado Celso Maldaner. (Pausa.)  

Deputado Joaquim Beltrão.  

O SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRÃO - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Hugo Motta. 
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O SR. DEPUTADO HUGO MOTTA - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Deputado Osmar 

Serraglio. (Pausa.)  

PSDB: 

Deputado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.)  

Deputado Marcus Pestana. (Pausa.)  

PP: 

Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)  

Deputado Toninho Pinheiro. (Pausa.) “Não”.  

Deputado Waldir Maranhão. (Pausa.)  

DEM:  

Deputado Eli Correa Filho. (Pausa.)  

Deputado Lira Maia. (Pausa.)  

Deputado Luiz Carlos Setim. (Pausa.)  

PR: 

Deputado Giacobo. (Pausa.)  

Deputado Jaime Martins. (Pausa.)  

PSB: Deputada Sandra Rosado. (Pausa.)  

Deputado Antonio Balhmann. (Pausa.)  

PDT:  

Deputado Felix Mendonça Júnior. (Pausa.)  

Deputado Marcos Rogério. 

O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Bloco PV/PPS: 

Deputado Roberto de Lucena. (Pausa.)  

Deputado Stepan Nercessian. (Pausa.)  

PTB:  

Deputado Antonio Brito. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO BRITO - “Não”. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - PSC: 

Deputado Leonardo Gadelha. (Pausa.)  

PCdoB: 
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Deputada Manuela d'Ávila. (Pausa.) 

Alguém deixou de ser chamado? É a hora e o momento de dizer, para poder 

votar. (Pausa.)  

Então, está encerrada a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta)| - A votação está encerrada. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Agora vamos à 

apuração. (Pausa.) 

Resultado: 14 votos “não” e dois “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Portanto, tendo sido 

rejeitado na Câmara, o requerimento não vai ao Senado.  

Encerrada a discussão e encerrado o prazo para destaques. 

Não foram apresentados destaques. 

O relatório preliminar está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados.  

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

(Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Presidente, eu 

gostaria de dar uma resposta à Deputada.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está a sua 

disposição. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Rapidamente, devido 

ao adiantado da hora e pelo fato de eu ter, depois desta, uma reunião política que 

talvez vá até a 1 hora da manhã, para decidir uma questão de Sergipe. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - O senhor quer que vamos lá 

obstruir? 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Seria um prazer que 

V.Exas. estivessem lá para nos ajudar.  
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Vamos, então, à MP. Depois eu... Permita-me, Deputada?  

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

gostaria da resposta. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Eu darei a resposta a 

V.Exa., faço questão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito.  

Senhores, concluída a votação do relatório preliminar, informo que o prazo 

para a apresentação de emendas ao projeto de lei será do dia 20 ao dia 27 de junho. 

Publicação das emendas, no dia 2 de julho. Relatório do Relator, dia 3 de julho. 

Discussão e votação do relatório e das emendas, até o dia 12 de julho. 

Encaminhamento do parecer na Comissão à Mesa do Congresso Nacional, até o dia 

12.  

Chamo atenção dos senhores para o fato de que o prazo para a apresentação 

das emendas é até o dia 27. 

O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Quarta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão, 

Deputado? 

O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Eu apoio a Presidenta Dilma, 

inclusive o povo brasileiro está apoiando S.Exa. pela sua honestidade, pela sua 

competência. Mas eu não posso deixar de registrar aqui uma coisa muito importante: 

nós temos que saber que quando há uma morte ou uma doença sem assistência, é 

um pecado. Então, cabe a nós ter hombridade.  

No meu caso, eu apoio a Presidenta Dilma, mas eu não sou puxa-saco. Sei 

que ela é uma grande Presidente? Sei. Mas perfeito, no mundo, só Deus. Nós temos 

virtudes e temos defeitos.  

Eu queria deixar destacada a minha insatisfação com o relatório. Nós temos 

que lutar, todos nós, Oposição e Situação, para que possamos estabelecer 

obrigações verdadeiras, cristãs, concretas, reais no investimento à saúde.  

Nós não podemos mais aceitar no relatório apresentado aqui que V.Exa. 

estabeleça, por exemplo, a necessidade de normatizar...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 
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 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO  - Isso é coisa de urgência. Então, 

eu falo isso... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a sua 

contribuição.  

O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Mas eu tinha que deixar esse 

registro, do meu coração...  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está feito o seu registro. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Nós precisamos colocar recursos 

na saúde. É inaceitável que não se faça isso. 

 O SR. DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vamos para a Pauta nº 13. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Deputado Paulo 

Pimenta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Gostaria de fazer uma 

observação a V.Exa., sempre muito zeloso pelo bom entendimento entre os 

Congressistas desta Comissão Mista. 

 O prazo que V.Exa. estabeleceu para apresentação de emendas é muito 

exíguo. Eu gostaria de sugerir a V.Exa. que adotasse como prazo — e V.Exa. pode, 

de ofício, fazê-lo — 10 dias, porque há várias inovações no relatório, a forma como 

foi apresentado o projeto de diretrizes orçamentárias inova. Há necessidade de uma 

acuidade entre as assessorias do Senado e da Câmara, para que nós possamos 

produzir, ao emendá-lo, o objeto legiferante adequado.  

 Portanto, eu gostaria de pedir a V.Exa. que considerasse, já vencida e 

vitoriosa a aprovação do relatório preliminar, um prazo de apresentação de emendas 

de 10 dias.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito. Vamos 

encaminhar para o dia 28, para que fique a bom termo, prorrogando mais dois dias, 

atendendo ao apelo do Líder Duarte Nogueira. Até dia 28 é o prazo para as 

emendas. 

 Pauta nº 13.  
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Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, de 

2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, 

passaremos à apreciação do relatório apresentando à Medida Provisória nº 566, de 

2012, que “abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento 

Agrário e de Integração Nacional, no valor global de 706 milhões e 400 mil reais, 

para os fins que especifica”.  

Relator: Senador Wellington Dias. 

 Foram apresentadas nove emendas. 

 Voto: favorável, nos termos da medida provisória, com indicação pela 

inadmissibilidade das nove emendas apresentadas. 

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

 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente, conforme 

amplamente distribuído, em razão de todo o exposto, opinamos pelo atendimento 

dos pressupostos constitucionais de relevância, urgência e imprevisibilidade das 

despesas constantes da Medida Provisória nº 566, de 2012; pela sua adequação 

financeira e orçamentária; pela inadmissão das emendas apresentadas; e, no 

mérito, pela aprovação da matéria, nos termos propostos pelo Poder Executivo. 

 É o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para discutir a matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 

3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas 

indicadas pelo Relator no seu voto. 

 O relatório está em discussão. 

 Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, uma questão de ordem. A 

que horas será possível fazer a próxima verificação? 

 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Às 22h30min. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Às 22h30min.  

Sr. Presidente, eu queria cópia da MP, que eu não tenho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está a sua 

disposição, Deputado. 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas eu não tenho a MP. Eu queria ver a 

MP. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Às 21h33min foi encerrada 

a votação, então, 22h33min. 

 O Deputado Felipe Maia está pedindo a MP! 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, inicialmente, para aqui 

deixar claro e não haver controvérsia quanto à minha posição política nesta Casa... 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, 

permitam-me V.Exa. e o Deputado Felipe que eu possa dar uma resposta, uma vez 

que vou ter que me retirar... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - À Professora Dorinha. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - ...em virtude de 

compromisso inadiável, porque senão vou ter um prejuízo político muito sério. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Claro, lógico. V.Exa. tem a palavra e eu 

aguardo, para poder fazer o meu pronunciamento sobre a MP 566. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - A Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende, o Deputado Marcus Pestana, o Deputado 

Toninho Pinheiro e a Deputada Carmen Zanotto tiveram a oportunidade de registrar 

algumas preocupações que eu, de forma resumida, irei responder objetivamente. 

 Com respeito à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, que 

manifestou preocupação, que considero legítima, com o processo educacional, 

informo que no decorrer da discussão do texto que iremos apresentar, não só 

V.Exa., como aquelas que representam outros interesses, como o da saúde, 

poderão apresentar emendas ao anexo de metas que estamos aprovando. E se 

estiverem de acordo com as normas técnicas consentidas pela Resolução nº 1, 

logicamente que não vamos levar em consideração fator numérico, ou seja, dinheiro, 

número, recursos, uma vez que isso cabe ao projeto de lei orçamentária. 

 O que estamos estabelecendo aqui são regras para a apresentação de 

emendas. Essas emendas vão estabelecer diretrizes, por exemplo, para a educação 

e para a saúde. V.Exa. terá todas as condições de apresentar, com esse objetivo, 

para fortalecer o sistema educacional para o exercício 2013, estabelecendo regras 
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claras sobre esse setor. E se estiverem de acordo com a lei de diretrizes 

orçamentárias, no nosso relatório preliminar, nós aprovaremos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador. 

 O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES - A mesma coisa com 

relação à saúde.  

Afinal, o Deputado Pestana fala na questão do duodécimo. Isso será objeto 

também de debate durante a discussão do texto propriamente dito, para o relatório 

final. V.Exa. terá oportunidade de debater e apresentar emendas. Nós vamos, então, 

apreciá-las. 

 Agradeço, então, aos nobres Parlamentares a aprovação. E mesmo aqueles 

que não aprovaram, tenho certeza absoluta de que estão torcendo por um Brasil 

melhor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Cumprimento V.Exa. pelo 

relatório preliminar. 

 Em discussão a matéria. 

 Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, antes de entrar na 

discussão, eu queria ler a minha contestação ao voto do Relator pelo indeferimento 

das emendas que foram apresentadas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. deseja, neste 

momento, entrar com uma contestação pelo fato de as emendas terem sido 

consideradas inadmitidas. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Contestação da rejeição de algumas 

emendas que foram apresentadas à Medida Provisória nº 566. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Sr. Presidente, com base no art. 148 da Resolução nº 1, de 2006, e como 

membro coordenador representante do Partido Democratas no Colegiado de Líderes 

da CMO, proponho a presente contestação ao voto do Relator pela inadmissibilidade 

das emendas de remanejamento propostas à Medida Provisória nº 566, de 14 de 

maio de 2012, que se encontra em tramitação nesta Comissão. 
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 As Emendas nºs 1, 2 e 3, consideradas inadmitidas pelo Relator, são fruto do 

exercício pleno das prerrogativas parlamentares previstas no art. 166, § 3º, da 

Constituição, as quais são essenciais para a constitucionalidade do processo 

legislativo a que se submetem as medidas provisórias. Nesse sentido, o Relator 

viola mandamento constitucional ao inadmiti-las. O art. 167, inciso VI, também da 

CF, veda o remanejamento de uma categoria de programação para outra, sem 

prévia autorização legislativa. Dessa forma, como poderia o Governo, por meio de 

decreto, remanejar os recursos do subtítulo Nacional para os Estados/Municípios, 

sem descumprir mandamento constitucional? 

 Ademais, o Relator sepulta o Princípio Orçamentário da Especificação ou 

Especialização, enunciado no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — 

MCASP, da seguinte maneira: 

 “Segundo este princípio, as receitas e despesas 

orçamentárias devem ser autorizadas pelo Poder 

Legislativo em parcelas discriminadas e não pelo seu 

valor global, facilitando o acompanhamento e o controle 

do gasto público. 

O princípio da especificação confere maior transparência ao processo orçamentário, 

possibilitando a fiscalização parlamentar, dos órgãos de controle e da sociedade, 

inibindo o excesso de flexibilidade na alocação dos recursos pelo Poder Executivo. 

Além disso, facilita o processo de padronização e elaboração dos orçamentos, bem 

como o processo de consolidação das contas.” 

 Com efeito, na Declaração Incidental de Inconstitucionalidade — ADIN nº 

4.029, de 2012, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 5 da 

Resolução nº 01, de 2002, a qual estabelecia prazo para a CMO examinar as 

medidas provisórias e sobre elas emitir parecer. A atribuição prevista no § 9º do art. 

62 da Constituição não se submete a prazos, por ser  fundamental  tanto o debate 

amplo quanto a deliberação do colegiado para a legitimidade e a constitucionalidade 

do processo legislativo insculpido na Constituição relativamente às medidas 

provisórias.  

 Em analogia a esse entendimento jurisprudencial, defendemos o poder-dever  

de o Parlamentar atuar de forma ampla na apreciação e votação das medidas 
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provisórias sem sofrer limitação na Resolução nº 1, de 2006, especialmente em seu 

art. 111, cuja aplicação pelo Relator resultou na inadmissão das emendas que 

propunham o remanejamento dos recursos, a despeito de a própria Constituição 

orientar em sentido contrário. Sendo assim, propugnamos a inconstitucionalidade do 

art. 111 da Resolução nº 01, de 2006.  

Registre-se, ainda, por ser de suma importância, que a medida provisória ora 

contestada padece de vício desde o seu nascituro, o qual precisa ser sanado pelo 

Congresso Nacional, uma vez que, na exposição de motivos, restou bem claro que 

os recursos seriam utilizados para amenizar os efeitos da forte estiagem no 

Semiárido da Região Nordeste. Entretanto, em vez do subtítulo ser específico para a 

citada região, tem-se que o mesmo é de natureza nacional. Tal situação evidencia 

claramente uma omissão do Poder Executivo, a qual pode ser obrigatoriamente 

corrigida pelo Congresso Nacional através de atuação dos seus Parlamentares, os 

quais têm a prerrogativa de apresentar emendas saneadoras, conforme determina  o 

§ 3ª, inciso III, do art. 166 da Constituição Federal.  

Vejamos: 

 “Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano 

plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 

anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 

duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 

regimento comum.    

 § 1º Caberá a uma comissão mista permanente de 

Senadores e Deputados: 

..................................................................................    

 § 2º As emendas serão apresentadas na comissão 

mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na 

forma regimental, pelo plenário das duas Casas do 

Congresso Nacional. 

 § 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento 

anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem 

ser aprovadas caso: 

.................................................................................. 
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 III – sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou(...)” 

 De fato, a Constituição Federal vigente adota o princípio de duplo grau de 

competência quando se trata do processo legislativo de elaboração das leis 

orçamentárias e  seus créditos adicionais. O Poder Executivo inicia o processo 

encaminhando o projeto de lei ao Poder Legislativo, que o aprecia, altera e aprova a 

proposta. No caso da medida provisória, a aplicação desse princípio tem o condão 

de prevenir e dirimir as injustiças que eventualmente ocorreram no primeiro grau de 

competência. Estados que se sentiram prejudicados podem recorrer aos seus 

representantes Parlamentares e  solicitar uma distribuição juridicamente mais justa. 

Durante o processo legislativo das medidas provisórias, o Parlamentar atende seu 

Estado e os Municípios pela aprovação de emendas de remanejamento de recursos 

do subtítulo nacional para os Estados.  

A decisão do Relator de inadmitir emendas que realocam recursos do 

subtítulo nacional viola o princípio da transparência e o imperativo constitucional de 

reduzir as desigualdades regionais e sociais nas regiões efetivamente afetadas; 

colide, também, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

descumprindo, direta ou indiretamente, as normas constitucionais que asseguram a 

plenitude da atividade legislativa ao Parlamentar. 

É sabido que é vedada a edição de medidas provisórias que têm por objeto 

matérias orçamentárias, incluindo nestas os créditos adicionais, gênero de que são 

espécies os créditos extraordinários. A  única exceção, prevista no art. 167, § 3º, da 

Constituição Federal, que permite abertura de crédito extraordinário, restringe e 

limita às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública. 

Pela inteligência do instituto da medida provisória, extrai-se que cumpre ao 

Poder Legislativo exercer o controle constitucional preventivo, emitindo o juízo prévio 

sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, incluindo nestes os 

princípios expressos e tácitos contidos na Constituição. São nestes que 

encontramos o princípio da ampla liberdade de participação parlamentar nas 

atividades legiferantes, lhes garantindo a proposição de emendas às matérias 

orçamentárias com amplo objetivo, ficando restrito apenas às vedações 
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constitucionais e infralegais, que têm apoio na Constituição, não cabendo, portanto, 

ao Relator, com base em norma interna, fragmentar a pirâmide que representa 

nosso sistema legal, atingindo seu ápice — a Constituição Federal de 1988.  

Cabe-nos, ainda, enfrentar uma nova demanda na sociedade, qual seja a 

necessidade de o poder público se estruturar para instrumentalizar o controle social 

e o exercício da cidadania. É de conhecimento público a malversação dos recursos 

públicos das medidas provisórias, com o direcionamento indevido de recursos e 

utilização destes para privilegiar alguns, violando os princípios republicanos. Tal fato 

foi possível pelo excesso de liberdade para a prática de atos discricionários na 

execução dos créditos extraordinários contidos nas medidas provisórias, já que 

estes créditos são abertos sem a definição da localização dos beneficiários e da 

dotação orçamentária, alocando os recursos, na sua totalidade, ao substituto 

Nacional. Portanto... 

(Conversas paralelas.) 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Senador, esta é a contestação. É 

importante. É fundamentada, embasada na Constituição Federal. 

Portanto, o remanejamento da dotação para as regiões afetadas propostas 

pelas emendas atende ao desejo de coletividade diretamente prejudicada e dos 

cidadãos no exercício da cidadania, sendo que, ao inadmiti-las, o Relator 

descrumpre mandamento constitucional previsto no art. 166, § 3º, inciso III.  

Resta-nos, ainda, analisar o contraditório em relação à prestação jurisdicional 

administrativa exercida pelo Ministério da Integração Nacional ao reconhecer o 

estado de calamidade pública. A homologação, pelo Ministério da Integração 

Nacional, do decreto estadual que declara o estado de calamidade pública nos 

Municípios afetados pela estiagem, entre outros efeitos, provoca a alocação prévia 

dos recursos e autoriza a sua imediata execução.  

Por último, levo ao conhecimento de V.Exa. que, em 2008, foi aberto 

precedente com outra medida provisória, a MP 448, de 2008, que tramitou nesta 

Comissão. As emendas de remanejamento dos recursos da medida provisória 

mencionada foram declaradas admitidas pelo Plenário da CMO naquele exercício, 

quando foi deferida a contestação apresentada pelo Partido Democratas. Como 
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resultado final, a medida provisória foi convertida na Lei nº 11.983, de 2008, com os 

remanejamentos aprovados, conforme demonstra documento anexo.  

Diante do exposto, Sr. Presidente, pedimos que seja deferida a presente 

contestação e que V.Exa. não declare inadmitidas as Emendas de nºs 1, 2 e 3.  

Caso não seja este o entendimento de V.Exa., o que não se acredita, pede-se 

que seja a presente contestação submetida à apreciação do Plenário desta 

Comissão, para declarar admitidas as Emendas de nºs 1, 2 e 3 . 

Essa é a minha contestação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Felipe Maia, eu 

considero que o tema é muito relevante. Tenho-me debruçado sobre ele. Acho que 

nós vamos ter que aprofundar a discussão sobre isso. Mas o nosso parecer, da 

Consultoria Legislativa, todo o estudo que foi feito na Consultoria de Orçamento foi 

no sentido do indeferimento liminar das contestações. Mas eu acho que nós temos 

que abrir uma discussão sobre isso, em função da mudança do rito das MPs. No 

entanto, aqui eu vou basear-me no parecer da nossa Consultoria pelo indeferimento 

das contestações.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu peço a V.Exa. que submeta ao 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou submeter ao Plenário a 

contestação apresentada pelo Deputado Felipe Maia. S.Exa. solicitou que seja 

levada ao Plenário, contra a minha decisão. 

Nós vamos encaminhar a votação sobre posicionamento contrário à minha 

posição. O Deputado Felipe Maia está encaminhando contrariamente à posição do 

Presidente pelo indeferimento. 

Portanto, os Parlamentares que acompanham o Presidente vão permanecer 

como estão, os contrários... 

Então, em votação. 

Os Srs. Deputados que concordam com a decisão do Presidente pelo 

indeferimento das emendas e contrária à contestação do Deputado Felipe Maia 

permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovada na Câmara. (Pausa.) 

Foi aprovada a decisão do Presidente. 
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Agora colocarei em votação na representação do Senado. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente Paulo Pimenta, 

peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só para concluir a votação, 

Deputado. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, nós não temos 

número mínimo para deliberar. 

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO -  Sr. Presidente, só depois de 1 

hora é que pode ser pedida a verificação. 

O SR.DEPUTADO FELIPE MAIA - Não é verificação, é questão de ordem, 

Sr. Presidente! 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - É presença, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós estamos em regime de 

votação. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Primeiro tem que concluir a votação, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação na 

representação do Senado. 

Os Srs. Senadores que concordam com a decisão do Presidente 

permaneçam como estão. Aqueles que discordam, que se manifestem de outra 

forma. (Pausa.) 

Aprovada na representação do Senado. 

O Deputado Duarte Nogueira levanta uma questão regimental, a inexistência 

de quorum mínimo do Senado para o funcionamento... 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O art. 134 do Regimento Comum 

(Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional)  diz o seguinte:  

“Art. 134 Os trabalhos da CMO somente serão 

iniciados com a presença mínima de 1/6 (um sexto) de 

sua composição em cada Casa.  

Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a 

presença de Senadores ou Deputados em número inferior 

ao estabelecido no caput, o Presidente suspenderá ou 
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encerrará a reunião, ex officio, ou por provocação de 

qualquer Parlamentar.” 

Portanto, é cabível a nossa questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. V.Exa. tem 

razão e esta Presidência vai suspender a reunião, marcando  sua continuidade para 

amanhã, às 14 horas. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, nós pedimos o 

encerramento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas nós pedimos que seja encerrada a 

sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, o parágrafo 

único do art. 134 estabelece que no curso da reunião, verificada a presença de 

Senadores e Deputados em número inferior, o Presidente a suspenderá ou 

encerrará. Portanto, cabe ao Presidente decidir.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - V.Exa. não decidiu por encerrar?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O  Presidente decidiu pela 

suspensão. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - V.Exa. não reconsidera a posição? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está suspensa a reunião, 

que continuará amanhã, às 14 horas. 

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 3ª 

reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes na pauta. 

“Art. 134. Os trabalhos da CMO somente serão 

iniciados com a presença mínima de 1/6 (um sexto) de 

sua composição em cada Casa.” 

Devido a não presença de um sexto de representação no Senado e na 

Câmara, sou obrigado a encerrar a reunião, contra a minha vontade. Lamento que o 

calendário das sessões da Câmara e do Senado não estejam ajudando no 

funcionamento da Comissão. Não será de responsabilidade da Comissão eventuais 

atrasos de cronogramas das Casas durante o mês de julho. 

Cancelo as reuniões marcadas para hoje às 18 horas e às 20 horas e amanhã 

para às 10 horas. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. 
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