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OBSERVAÇÕES 
 

A reunião foi suspensa. 
 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos. 
Declaro iniciada a 5.ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta n.º 17/2012. 

Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e do Senado. Por isso 
suspendo a reunião até o fim da votação da Ordem do Dia. 

Está suspensa a reunião. 
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Houve intervenções fora do microfone. Inaudíveis.  
Há oradores não identificados em breves intervençõe s. 
 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Declaro reiniciada a 5ª Reunião Extraordinária 
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta de nº 17, de 2012. 
 Há quorum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
 Senhores, conforme o objeto de intensa discussão e entendimento político entre as coordenações e 
Lideranças das bancadas do Governo e da Oposição que compõem esta Comissão, definimos um conjunto de 
procedimentos que irão orientar as votações que teremos a partir de agora.  
 Vamos, em primeiro lugar, analisar o relatório da LDO. No entanto, há a necessidade de, antes de 
entrarmos no relatório, apreciarmos o adendo do Comitê de Admissibilidade de Emendas.  
 Durante o período de apresentação do relatório pelo Senador Antônio Carlos Valadares será aberto 
prazo para apresentação dos destaques. Tão logo esteja concluído o processo de análise do relatório da LDO, 
teremos ainda a votação de três projetos de crédito, os PLNs nºs 1, 4 e 16. 
 Para conhecimento dos senhores e das senhoras, a sessão do Congresso Nacional foi aberta e está 
suspensa. Tão logo tenhamos a conclusão desta reunião, faremos a reunião do Congresso para dar sequência 
às questões aprovadas no âmbito desta Comissão. 
 Não havendo nenhuma questão preliminar, vamos imediatamente à pauta.  
 Requerimento para inversão de pauta, no sentido de apreciar inicialmente o relatório e o adendo do 
Comitê de Admissibilidade de Emendas apresentados ao Projeto de Lei nº 13, de 2012, que dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências. Autor: Deputado 
Marcus Pestana. 
 O requerimento, que já foi distribuído aos senhores, bem como o adendo, que também já foi distribuído, 
está em discussão. 
 Com a palavra o autor, o ilustre Deputado Marcus Pestana. 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Comitê 
de Emendas recebeu perto de 2.000 emendas e, dentro da sua missão institucional, simplesmente se ateve à 
análise da adequação à Resolução nº 1 e à legislação vigente.  
 Procuramos interagir com as bancadas regionais e com as comissões, para que as poucas emendas 
que tinham sido rejeitadas fossem adequadas. Estavam presas particularmente à falta de especificação precisa 
de obras e de investimentos, à questão do caráter nacional de emendas de comissão, e conseguimos aproveitar 
o conjunto das emendas, do ponto de vista da admissibilidade, para preparar o terreno para nosso Relator. 
 Então, em rápidas palavras, na verdade o Comitê de Emendas foi um enorme coração de mãe, 
acolhendo todas as emendas propostas pelas comissões, pelas bancadas regionais e pelos Deputados, 
individualmente. 
 Como todos receberam, vou evitar a leitura do relatório do Comitê de Admissibilidade e propor sua 
aprovação. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a manifestação do Deputado Marcus 
Pestana. 
 Antes de votarmos o relatório, eu submeterei à votação do Plenário o requerimento de inversão de 
pauta, que desde já coloco em discussão, caso algum dos Srs. Parlamentares deseje fazer uso da palavra sobre 
o tema. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Como coordenador da bancada do PSDB, eu não poderia 
deixar de aqui destacar o trabalho realizado pelo Deputado Marcus Pestana na missão que a ele foi confiada 
como coordenador do Comitê de Admissibilidade de Emendas. S.Exa. fez um belo trabalho pavimentando o 
acolhimento, no que foi possível, das emendas apresentadas, para que o Relator, Senador Antônio Carlos 
Valadares, tivesse um trabalho mais facilitado na sua difícil tarefa de relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 Portanto, em nome da bancada do PSDB, cumprimento o Deputado Marcus Pestana por seu trabalho. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Também eu, Deputado Marcus Pestana, quero desde 
já agradecer publicamente seu empenho e dedicação na coordenação do Comitê de Admissibilidade de 
Emendas. 
 Com a palavra o Deputado Toninho Pinheiro, para falar sobre o tema. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Não é sobre o tema, Sr. Presidente, mas se trata de 
questão muito importante. 
 Nesse domingo, eu andei 10 quilômetros a pé, passando de casa em casa, na grande BH. Presenciei 
pessoas pobres à espera de leito de hospital: gente infartada, gente com câncer, gente com braço quebrado, 
enfim, um desespero total por parte dessas pessoas pobres. 
 Eu sou Deputado de primeiro mandato e não tenho sabedoria. Gostaria de pedir ao senhor e a todos os 
pares desta Comissão tão importante que encontremos algum mecanismo capaz de forçar o Governo Federal a 
colocar mais recursos no custeio da saúde. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Com humildade e respeito, essa é a minha posição. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. é um lutador nesta Comissão. Quero 
publicamente cumprimentá-lo por seu empenho e sua dedicação. 
 Em discussão o requerimento de inversão de pauta. (Pausa.) 

 Não havendo quem o queira discutir, coloco-o em votação na representação da Câmara. 
 Os Deputados que concordem com o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado. 
 Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado o requerimento de inversão de pauta. 
 Conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1, passaremos à apreciação do relatório e do adendo 
apresentado pelo Comitê de Admissibilidade. 
 O relatório e o adendo estão em discussão. (Pausa.) 
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 Não havendo quem os queira discutir, coloco-os em votação na representação da Câmara. 
 Os Srs. Deputados que concordam com o relatório e com o adendo do Comitê de Admissibilidade 
permaneçam como estão. (Pausa.) 
 Aprovados. 
 Em votação na representação do Senado. 
Os Srs. Senadores que concordam com o relatório e com o adendo do Comitê de Admissibilidade permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Requerimento de inversão de pauta, para apreciar inicialmente o relatório apresentado ao Projeto de Lei 
nº 3, de 2012, que “dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, e dá 
outras providências”, de autoria do ilustre Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O requerimento de inversão de pauta está em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo quem o queira discutir, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deputados. 
 Os Srs. Deputados que concordam com o requerimento de inversão de pauta permaneçam como estão. 
(Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado. 
 Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. 
 Aprovado por unanimidade nas representações da Câmara e do Senado o requerimento de inversão de 
pauta para que possamos entrar imediatamente na apreciação do projeto que “dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013, e dá outras providências”. 
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares. Foram apresentadas 4.122 emendas. Parecer com voto favorável, 
nos termos do substitutivo apresentado. Das 4.122 emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela 
aprovação de 451 emendas, pela aprovação parcial de 1.114 e pela rejeição das demais. 
 O Relator, Senador Antônio Carlos Valadares, está com a palavra para apresentação do relatório. O 
prazo para destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do 
art. 60 do Regulamento Interno da Comissão. 
 Ao mesmo tempo em que fará a apresentação do relatório, o ilustre Senador Antônio Carlos Valadares 
fará também a apresentação do adendo ao relatório da LDO. 
 A palavra está com o Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Inicialmente, eu pediria permissão ao 
Presidente e aos eminentes membros desta Comissão para fazer uma leitura resumida do relatório, tendo em 
vista que o texto completo não só foi publicado, como também distribuído a todos os Parlamentares integrantes 
da CMO. 
 Então, com a permissão dos senhores e das senhoras, passo a ler um resumo do nosso relatório: 
 Sr. Presidente, estivemos absorvidos na tarefa de entregar um relatório que refletisse a convergência. 
Para tanto, ouvimos nobres pares, Senadores, Senadoras, Deputados e Deputadas, recebemos representantes 
do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas da União. 
 O substitutivo que passamos agora a analisar é o resultado dessas conversas e desses encontros, 
muito positivos para mim e para esta Comissão. 
 Agradecemos o apoio do Presidente desta Comissão, Deputado Paulo Pimenta, e de todo o colegiado. 
Nossa gratidão também a todas as autoridades com as quais conversamos, pela colaboração e pelo espírito 
público na busca do entendimento. 
 Tenho que destacar, nessas últimas horas, a participação do Deputado Marco Maia, grande Presidente 
da Câmara dos Deputados, que foi de fundamental relevância para a consecução de nossos objetivos de 
encontrarmos um consenso em torno da LDO. S.Exa. foi muito peremptório hoje pela manhã ao defender, 
perante o Governo, as prerrogativas constitucionais dos Parlamentares e ao acentuar dois itens insistentemente 
solicitados pelo Governo no sentido de que, não sendo aprovado o Orçamento 2013, as obras do PAC e os 
investimentos das estatais poderiam ocorrer sem a participação do Congresso Nacional. 
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 Esses dois itens, que penetravam, sem dúvida alguma, na competência constitucional do Congresso 
Nacional, não foram aceitos pela Oposição, não foram aceitos pelo Presidente da Comissão, não foram aceitos 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados e também não foram aceitos por este humilde Relator. 
 Tendo em vista que, em outras ocasiões, esses mesmos itens foram rejeitados pelo Congresso, o 
Governo terminou compreendendo que essa prerrogativa tem que ser mantida e que dificilmente a LOA não será 
aprovada. Somente em duas oportunidades, em dois exercícios, não ocorreu a aprovação da LOA. 
 Portanto, esse dispositivo, além de criar uma situação que a nosso ver poderia ser constrangedora 
entre o Congresso e o Executivo, seria uma medida inócua. Seria uma medida inócua e sem objetividade, tendo 
em vista que vamos nos esforçar para que haja a aprovação da LOA logo após as eleições. 
 Este artigo 101 ficará, então, inócuo, sem nenhuma utilidade. Portanto, desta decisão saem 
prestigiados o Congresso Nacional e o nosso reconhecimento ao Governo Federal, à Presidenta Dilma, por esse 
entendimento democrático a respeito de matéria tão divergente que estava em tramitação nesta Comissão. 
 Gostaríamos de fazer os seguintes destaques em relação ao nosso relatório: primeiro, a evolução 
recente da crise financeira internacional e seus reflexos na economia nacional reforçaram a nossa convicção na 
manutenção do rumo da atual política fiscal. Por um lado, mantivemos as metas de superavit primário propostas 
no PLDO 2.013, art. 2º. Por outro lado, mantivemos a flexibilidade fiscal do PLDO 2.013, de modo que a meta do 
resultado primário possa ser reduzida em até 45,2 bilhões, o que representa 0,9% do PIB. 
 Caso a programação se destine a investimentos prioritários, art. 3º, nesses investimentos incluímos as 
ações decorrentes de emendas. A CMO deliberou favoravelmente acerca da inclusão do anexo de metas e 
prioridades. O nosso substitutivo inclui cerca de 211 ações específicas no Anexo 7, em obediência às regras 
definidas no parecer preliminar. 
 Observamos o referencial financeiro fixado em 25% do PAC, cerca de 11 bilhões de reais. Os 
investimentos constituem a maior parte das prioridades, muitas das quais coincidentes com o PAC. 
 4º - por força do nosso substitutivo, o Poder Executivo deverá manter atualizada na Internet a relação 
das programações do PAC, do plano Brasil sem Miséria e a correspondente execução orçamentária e financeira. 
 Sobre as despesas com o pessoal, o art. 99 da Constituição Federal exige decisão conjunta dos três 
Poderes para fixação dos limites orçamentários na despesa. 
 O inciso II do § 1º do art. 169, por sua vez, estabelece que a LDO deve autorizar os gastos com 
pessoal. Assim, diante também da incerteza sobre a quantificação das receitas da União para 2013, optamos 
pela inclusão de uma autorização para aumento dos gastos de pessoal dos três Poderes e do MPU, mas sem 
estabelecer limites prévios. Pensamos que esse gesto contribuirá para estimular os representantes dos Poderes 
e do MPU a continuarem se empenhando na definição de um critério ou montante adequado até o envio da 
proposta orçamentária. Esta saída que nós incluímos no art. 74, “a”, promove, sem dúvida alguma, a abertura de 
diálogo permanente que já vem sendo mantido entre o Governo Federal e as categorias, os segmentos do Poder 
Executivo e do Judiciário, que reclamam por reajustes. 
 Se não colocássemos esta janela, que significa uma abertura permanente para o diálogo até a 
elaboração definitiva da LOA, certamente não haveria a harmonia como deve prevalecer entre os Poderes 
Judiciário, Legislativo e Executivo. Neste ponto, quero reconhecer a compreensão do Governo Federal, através 
da Ministra do Planejamento, que terminou por aceitar esta nossa redação, que teve a acolhida do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e das demais instituições da República. 
 Acolhemos a sugestão que determina a publicidade e a transparência dos precatórios e requisições e 
pequeno valor. Assim, as pessoas que sejam beneficiárias de débitos judicias da União serão informadas pelo 
Poder Judiciário, dando maior segurança quanto ao recebimento de seus direitos. 
 7º - Na análise das disposições, sua fiscalização de custos de obras e serviços, ouvimos o Tribunal de 
Contas e o Executivo e obtivemos o necessário apoio sobre mudanças que realizamos. Retiramos o § 9º do art. 
101, que excluía no mecanismo de fiscalização previsto na LDO, as obras em convênio com Estados e 
Municípios. Inserimos §§ no art. 101, com o objetivo de regular melhor o que compõe o custo de obras e 
serviços. Além disso, os §§ 10 e 11 trazem aperfeiçoamentos quanto ao fornecimento de materiais específicos. 
 8º- Inserimos determinação no sentido de que o orçamento tenha um marcador para controle do 
atendimento do piso constitucional da saúde, a fim de que se cumpra e fiscalize adequadamente o dispositivo da 
LC 141, de 2012.  
 O projeto original continha capítulo novo acerca da transparência e divulgação de dados na elaboração 
e execução do orçamento. Por meio de remanejamentos diversos, agregamos dispositivos dispersos no texto, 
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aperfeiçoamos e ampliamos o capítulo para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Acesso à 
Informação. 
 O capítulo foi organizado em diversas seções que abrangem a divulgação sobre transferências a 
entidades privadas, transferências voluntárias, contratos e convênios, agentes públicos e despesas respectivas, 
além da publicação de dados sobre a elaboração e a aprovação dos orçamentos públicos. 
 Contém ainda a exigência de publicações especificadas dos orçamentos e da estrutura remuneratória, 
das entidades da administração indireta e do Sistema S. 
 No art. 100, § 1º determinamos que acesso amplo para a consulta ao SIAF e outros sistemas 
informatizados seja assegurado a cidadãos e entidades sem fins lucrativos na linha da publicidade e 
transparência. 
 O setor competente do Poder Executivo conduz um processo de reorganização das ações 
governamentais que são incluídas no PPA e na LOA. Assim o PPA passa a tratar de iniciativas, enquanto a LOA 
considera as ações cada vez mais abrangentes. Ao lado disso prevê um detalhamento maior das ações 
governamentais, por meio de planos orçamentários, mas apenas durante a execução orçamentária.  
 Para evitar que haja perda de informação, nosso substitutivo estabelece que o projeto de lei 
orçamentária e a execução orçamentária permitam identificar as ações que integram políticas públicas 
específicas.  
No que se refere à política para as mulheres, acolhemos a sugestão da bancada feminina, segundo a qual 
haverá instrumento hábil no SIAF, para acompanhamento do cumprimento do plano nacional de políticas para as 
mulheres pelos órgãos e entidades participantes. 
 Também incluímos, a pedido das centrais sindicais e da representação de aposentados e pensionistas, 
com o apoio e a compreensão do Governo, por iniciativa do Senador Paulo Paim, uma emenda vazada nos 
seguintes termos: 
O Poder Executivo definirá em articulação com as centrais sindicais e entidades representativas de aposentados 
e pensionistas a política de valorização dos benefícios do regime geral da Previdência Social, com valor acima 
do salário mínimo, a vigorar no exercício de 2013. 

 Mantivemos a regra que impede a retroatividade de leis que conceda aumentos salariais a servidores e 
membros do Poder — art. 74, § 2º. 
 Em novos substitutivos, art. 101, § 9º, estamos prevendo o desenvolvimento de banco informatizado 
com o cadastro das obras públicas com valor superior a 20 milhões de reais. Nele constarão informações acerca 
da localização, custo, cronograma físico e financeiro e estágio do empreendimento. 
 Finalmente, estamos apresentando errata para correção de equívocos cometidos durante a elaboração 
do substitutivo, a qual não altera qualquer mérito das disposições. Também estamos apresentando um adendo 
para integrar-se ao substitutivo que reflete o acordo final desta Comissão para votação da matéria. 
 Eu gostaria de registrar que, neste adendo, algumas disposições foram sugeridas pelo Governo ou por 
Parlamentares da base do Governo. Entretanto, para que chegássemos a um bom entendimento e a um acordo 
de cavalheiros entre oposição e Governo, aceitamos nada menos do que 8 proposições formuladas pelo PSDB e 
pelo DEM, que efetivamente vieram dar um contributo enorme ao aperfeiçoamento do nosso relatório. 
 Gostaria, então, de, finalmente, agradecer às lideranças da oposição que estão marchando conosco na 
aprovação desse relatório. 
 Quero destacar a presença sempre constante do Deputado Felipe Maia, que representa o DEM, e 
também do Deputado Duarte, que representa o PSDB nas articulações políticas visando à obtenção desse 
acordo. S.Exas. foram bastante sensíveis. Em nenhum momento mostraram qualquer radicalização na 
aprovação dessa matéria, apenas acentuando o legítimo direito de a oposição participar do processo legislativo, 
inclusive da liberação de emendas individuais, que, a meu ver, são atribuições específicas dos Parlamentares 
que compõem o Congresso Nacional. 
 Portanto, o meu agradecimento também a José Pimentel, este grande Senador, Líder do Governo no 
Congresso, que também teve uma participação importante na aprovação do relatório; ao Deputado Gilmar, 
sempre o Deputado Gilmar, homem inconfundível na relação que tem com a oposição e também com esta 
Comissão. Agradeço a V.Exa., Deputado Gilmar, pelo contributo, pela ajuda que nos deu na efetivação deste 
acordo. Também, por último, agradeço ao Deputado Zeca Dirceu, sempre presente, sempre atuante em nossas 
reuniões. Muito obrigado pela contribuição. Ao Deputado Cláudio Puty, também, pela paciência e que está 
sempre conosco nos momentos decisivos para aprovação desse relatório.  
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Afinal, muito obrigado a todos os membros da Comissão, à Secretária da Comissão, aos nossos eminentes 
colaboradores que trabalham na consultoria do Senado e da Câmara dos Deputados. Eles foram a alma deste 
relatório. Nós tivemos praticamente 5 dias para estudar 4.200 emendas, sendo que, nesses 5 dias, 2 dias 
ocorreram num sábado e num domingo. 
 Portanto, foi uma obra gigantesca, hercúlea desses nossos colaboradores que participaram conosco 
ativamente na elaboração do relatório. 
 Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA  - Sr. Presidente, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado ao nosso  
ilustre Senador Antônio Carlos Valadares, quero aqui dar o meu testemunho, Senador, da sua dedicação, do seu 
empenho cotidiano para que nós pudéssemos produzir não só este relatório, mas o entendimento pela sua 
experiência, que foi fundamental.  
Eu quero aqui fazer o meu registro público de reconhecimento do seu trabalho, do seu papel à frente desta 
Relatoria. 
O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Para discutir.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós vamos abrir a discussão. Durante a discussão, 
estará aberto o prazo para a apresentação dos destaques.  
Antes de passar a palavra aos colegas, qual a sugestão que eu vou fazer de encaminhamento: faremos a 
discussão, recolheremos os destaques. Daremos um tempo para que o Relator analise os destaques. Durante 
esse tempo, nós faremos a votação dos PLNs. Tão logo o Relator analise, retomaremos a votação dos 
destaques.  
Eu vou abrir a palavra.  
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, a palavra está... Senador Flexa Ribeiro.  
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, Relator Senador 
Antônio Carlos Valadares, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.  
Presidente, Deputado Paulo Pimenta, foi feito um acordo com o Relator, Senador Antônio Carlos Valadares, com 
relação a uma emenda que apresentei de interesse de mais de 21 Estados da Federação brasileira. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador, por gentileza, Senador. 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu peço silêncio, porque essa emenda....  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador, só um minuto. Nós vamos entrar agora 
numa fase, que é uma fase importante, de conteúdo de texto, eu quero pedir o máximo de atenção e de silêncio 
do Plenário para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível.  
Senador Flexa Ribeiro, V.Exa. me desculpe, mas fiz questão de fazer esse registro para que o senhor possa 
receber toda a atenção do Plenário e do Relator.  
A palavra está à sua disposição. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Agradeço a V.Exa., porque esta emenda é de suma importância, 
porque ela é de interesse de mais de 21 Estados da Federação brasileira e refere-se à compensação dos 
Estados pela perda de receita na exportação com a Lei Kandir.  
 Ao longo de todos os anos, o Executivo tem encaminhado a Lei Orçamentária com a rubrica zero para a 
compensação da Lei Kandir. Fiz uma emenda e acordei com o Relator Senador Antônio Carlos Valadares e com 
o Presidente Paulo Pimenta de que esta emenda seria acatada da forma como foi colocada.  
A emenda diria, no caput do artigo: “O projeto de Lei Orçamentária de 2013 deverá conter e discriminar em 
categorias de programação específica dotações destinadas....” — aí viriam os parágrafos. Foi feita uma reunião 
ontem à noite, sem a presença do Senado, o que me parece Deputado Paulo Pimenta que já é, eu diria, para 
não usar uma palavra irregular, mas não é correta, fazer uma reunião para um acordo em que o Senado não se 
faz presente, e esta emenda foi retirada do caput e passada ao parágrafo. E eu gostaria... Falei agora com o 
Deputado Gilmar Machado, que concordou com a manutenção do acordo anterior, ou seja, que o Relator retorne 
a emenda ao caput, como foi acertado com o autor da emenda. Que seja mantido esse acordo, porque vai, como 
eu disse, Deputado Gilmar... — e V.Exa. é de Minas Gerais, um dos Estados que mais recebe ou deveria 
receber a compensação da Lei Kandir.  
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Então, peço aos Srs. membros da Comissão Mista de Orçamento que façamos essa correção, mantendo aquilo 
que estava acordado, pois, lamentavelmente, pela reunião de ontem à noite, sem a presença dos Senadores, a 
emenda foi retirada do caput e trazida para o parágrafo. É só uma questão de voltar ao caput a emenda feita.  
 É o que peço, Presidente Paulo Pimenta, e já há a concordância do Deputado Gilmar, pelo PT, a 
concordância do PSDB, do DEM e, acredito, de todos, porque é interesse de todos os Estados que estão aqui 
representados pelos seus Parlamentares. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 Vamos ouvir os Parlamentares que quiserem manifestar-se. Depois, daremos um tempo para que o 
Relator faça os ajustes necessários e veja os destaques que irá acolher. Nós retornaremos, então, para discutir 
em cima do texto final. 
 Deputado Marcus Pestana. 
 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, houve um acordo 
para a desobstrução das discussões e para a aprovação da LDO, concluindo este semestre parlamentar. Mas 
quero registrar que é um aprendizado coletivo, e é preciso que vamos acumulando reflexão, informação, e 
melhorando as instituições e as práticas. 
 O Orçamento, junto com a Constituição, é peça basilar da democracia. A Constituição, limitando o 
poder absoluto do Rei, e o Orçamento, transformando o Tesouro Real em Tesouro Nacional, da Nação. É uma 
exigência permanente da sociedade a transparência, permitindo o controle social, político e democrático sobre o 
que é feito com os impostos da população. 
 Vamos votar a favor. Temos dois destaques que o nosso coordenador, Duarte Nogueira, vai explicitar e 
defender daqui a pouco, mas gostaria de destacar três pontos que é preciso ter claro. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias prepara o terreno para a peça orçamentária. Mas o processo deste ano já nasce no terreno da 
ficção científica.  
Estamos trabalhando com pressupostos de PIB de 4,5%, quando toda a sociedade, até o Banco Central, já 
apontou para um crescimento, um pequeno PIB de 2%. Quanto à SELIC, o pressuposto que embasou toda essa 
reflexão em discussão, de 9,5%, hoje já é de 8%, com grande impacto na despesa pública, sendo os maiores 
elementos o carregamento e o pagamento da dívida pública. 
Por outro lado, há uma jabuticaba brasileira aí, típica da..., a questão do redutor do superavit primário. A 
contabilidade pública é fundamental para a credibilidade e a integridade dos dados. O conceito de superavit 
primário é consensuado pelas instituições internacionais. Essa é uma invenção brasileira que não existe. Quer 
dizer, para dar transparência, visibilidade, inclusive internacional, é preciso que a gente... Superavit primário é 
superavit primário. Não há que se ter redutor. Então, na verdade, esse é um jeitinho brasileiro, e nós temos de 
repensar isso. 
E, por último, a questão mais importante, que diz respeito à soberania e ao fortalecimento das prerrogativas do 
Congresso, do seu papel na democracia: a questão das emendas parlamentares. É fundamental, e eu acho que 
não deu para avançar este ano. Mas eu acho que a LDO do ano que vem deve colocar claramente um patamar 
realista que seja de emendas individuais. Ou acaba-se com a emenda individual ou a traz para um patamar 
realista de execução obrigatória, para acabar com isso, que é uma adaptação do presidencialismo de coalizão, 
figura criada pelo cientista político Sérgio Abranches, que virou um presidencialismo de cooptação o dando que 
se recebe, a chantagem permanente.  
Para encerrar, Sr. Presidente, fico imaginando se Ulysses Guimarães ia ao Piantella, com a turma do poire, onde 
conversava sobre quanto empenhou de cada um e quanto pagou; ou se Mário Covas, Fernando Henrique, 
Cabral e Jobim, na Constituinte, ficavam com tabelinha de Município, falando “Pagou esse; não pagou; 
empenhou esse...” 
Assim, o Congresso se mediocriza, se amesquinha, se apequena... E essa é uma questão vital para todos nós. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Toninho Pinheiro, depois Paulo Rubem 
Santiago. Em seguida vamos encaminhar. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, 
muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de falar sobre três destaques que apresentamos. O primeiro é 
sobre a transferência de recursos. Eu, que apoio a Presidenta Dilma, que sigo as orientações dela, que voto 
nela, quero com humildade ajudá-la a fazer um bom governo. A Presidenta Dilma fala que quer acabar com a 
pobreza e diminuir as desigualdades, então nós propusemos aqui em um destaque que o repasse de recursos 
do Governo Federal para os Municípios priorize os Municípios mais pobres. 
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 O que é um Município mais pobre? Você olha a população e a receita de ICMS. Não adianta a 
Presidenta Dilma ter toda a boa vontade de diminuir a desigualdade e o Ministério mandar dinheiro para cidade 
rica. Paulínia, por exemplo, tem 80 mil habitantes e arrecada 600 milhões de ICMS por mês. Tem uma cidade 
em Minas Gerais, Ribeirão das Neves, que tem 350 mil habitantes e arrecada 3 milhões de ICMS por mês. Então 
que o Governo Federal, através dos Ministérios, passe os recursos para as cidades mais pobres. Aí nós vamos 
ajudar a Presidenta Dilma, que está muito bem intencionada. Esse é um destaque. 
 O outro destaque diz respeito ao clamor das pessoas, que eu já disse no início. Domingo, por exemplo, 
andei 10 quilômetros a pé, de casa em casa, na Grande BH. Eu vi pessoas pobres, pessoas que votam na gente 
e que pagam os seus impostos implorarem e mendigarem atendimento médico, um leito para uma operação, 
uma cirurgia, um tratamento de câncer, um tratamento para problemas no coração. A situação é gravíssima. 
Então eu propus um reajuste mínimo de 30% nos atendimentos de média e alta complexidade, na questão da 
saúde. 
 Eu gostaria de chamar a atenção de todos os nossos colegas, Deputados Federais e Senadores, pois já 
fomos derrotados na questão dos 10% na emenda para a saúde, do Governo Federal, mas agora o povo — e 
Minas Gerais inclusive saiu à frente, eu estava falando para o Marcus Pestana que o Presidente da Assembleia 
Deputado Estadual Dinis Pinheiro já colheu mais de 320 mil assinaturas para uma emenda popular e é preciso 
ajudar — que não recebe salário tem essa emenda. Temos que chegar a 1,5 milhão de assinaturas para 
prevalecer a vontade do povo que paga seus impostos. 
 O terceiro destaque é para ajudar a todas as Prefeituras do Brasil. As 5.563 Prefeituras estão passando 
necessidade e grande sofrimento com as imposições burocráticas da Caixa Econômica Federal. Temos que 
suprimir aquele artigo, para que a Caixa Econômica Federal não seja um obstáculo para o recebimento de 
recurso do INSS. Se ela quiser fiscalizar, tudo bem. Mas hoje a Caixa Econômica Federal está matando os 
Municípios que fazem as obras de que o povo precisa. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Sras. e Srs. Parlamentares, a Deputada Rose de 
Freitas me pediu o máximo de objetividade para cumprir tudo aquilo que precisamos fazer aqui e para que a 
sessão do Congresso possa realizar-se por volta das 13h30min ou 14h. Portanto, peço a todos esforços nesse 
sentido. 
 As inscrições estão encerradas e estão inscritos Paulo Rubem Santiago, Zeca Dirceu, Waldir Maranhão 
e Giovanni Queiroz. Outro Parlamentar pediu a palavra e não ouvi? (Pausa.) O Deputado Duarte Nogueira. 
Duarte Nogueira e Felipe Maia estão previamente inscritos para qualquer debate que eu propor. 
 Deputado Paulo Rubem Santiago. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, 
prezado Relator, Senador Antônio Carlos Valadares, quero aqui falar em nome da bancada do PDT, que me 
indicou — e sinto muita honra — para Líder da bancada, e em nome do Deputado João Dado, PDT-SP. Na 
condição de membro da Comissão de Finanças e Tributação, S.Exa. nos trouxe uma demanda extremamente 
importante e absolutamente amparada pelas normas constitucionais, e essa será uma das nossas questões 
objeto dos destaques que vamos apresentar. 
 Eu gostaria, em nome da bancada do PDT, de destacar três questões crônicas que, mais cedo ou mais 
tarde, teremos de enfrentar para construir, a partir desse enfrentamento, uma nova ótica para aprovação das 
matérias orçamentárias.  
 A primeira questão que eu gostaria de destacar é que o País está, há 13 anos, construindo a sua 
política de orçamento e finanças sob a égide do regime de metas de inflação. E as consequências são 
claríssimas. Nós reduzimos brutalmente a capacidade de investimento do Estado brasileiro, porque temos 
destinada uma soma cada vez maior de receitas fiscais, inclusive adentrando, o que é inconstitucional, na 
arrecadação da Seguridade Social, através da DRU, para desviar, como se desviou, de 2005 a 2010, 228 
bilhões das receitas da Seguridade, transferidas para a Conta Única do Tesouro, para que se pudesse honrar a 
meta do superávit primário. 
 Essa é uma primeira questão crônica. Até recentemente, dizia-se no Brasil que esse era o único 
caminho para os países em desenvolvimento traçarem uma política de combate à inflação. Graças à 
independência, à competência e à autonomia de inúmeros dos nossos intelectuais, economistas e 
pesquisadores — e destaco aqui o trabalho incessante do Prof. Carlos Lessa e dos economistas Luiz Gonzaga 
Belluzzo, João Sicsú, Luiz Fernando de Paula e tantos outros que pontificam nas nossas universidades, com seu 
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trabalho em defesa da soberania e da autonomia macroeconômica do nosso País —, essa é uma questão 
crônica que precisa ser enfrentada. Nós estamos há quase 15 anos enxugando gelo, porque se comprova que 
essa política de uso da taxa de juros no combate à inflação é inadequada, e ela priva o Estado de lançar mão da 
sua receita para a promoção do investimento. 
 Nós estamos no mais baixo nível da capacidade de investimento do Estado brasileiro, e não é por 
incompetência da máquina pública, é exclusivamente pelo desvio de finalidade na capacidade de investimento 
do Estado, como muito bem publicou, no dia 4 de julho, o Prof. Carlos Lessa, em um artigo do jornal Valor 
Econômico. 
 A segunda questão crônica que temos que enfrentar, Sr. Relator, Srs. Deputados e Senadores, é que 
nós estamos, desde 1988, descumprindo a Constituição da República. É matéria privativa do Senado, por 
iniciativa do Presidente da República, a regulamentação do limite da dívida consolidada deste País. Nós não 
regulamentamos. E o que acontece? Se nós hoje não emitimos moeda para financiar o déficit público, nós temos 
emitido títulos do Tesouro Nacional para capitalizar o BNDES, para criar o fundo soberano, sem qualquer tipo de 
avaliação da consequência do impacto dessa emissão desregrada de papéis do Tesouro Nacional. Isso virou um 
vício. 
 É inexplicável que, 24 anos após a Constituição, não se regulamente, não se cobre do Poder Executivo, 
por deliberação do Senado da República, como dispõe o art. 52 da Constituição. Nós continuamos nos 
endividando, e de uma maneira absolutamente irresponsável. Em 1994, a dívida mobiliária representada pelos 
papéis do Tesouro Nacional equivalia a apenas 11% da dívida pública. Hoje, praticamente 100% da dívida 
pública é representada por papéis. A gestão do orçamento nacional virou a mais absoluta expressão da 
agiotagem do mercado financeiro. E esse é um problema crônico, que, entra ano, sai ano, nós não conseguimos 
abordar, pela omissão da maior parte das bancadas aliadas do Governo, que teimam em desconhecer a 
obrigação constitucional de regulamentar. 
 E há uma última questão que eu gostaria aqui de destacar, que é também um problema crônico. Nós 
estamos acelerando as desonerações tributárias. Acabamos de aprovar a Medida Provisória 563, que concede 
mais alguns bilhões de desoneração da folha para 15 setores da empresa nacional. 
 Eu queria chamar a atenção das Sras. e dos Srs. Deputados. Em 2003, nós praticávamos 23 bilhões de 
desonerações, de impostos e contribuições devidos à União pelas empresas. Isso representava menos de 1,8% 
do PIB. Em 2008, nós chegamos a 86 bilhões de desoneração. E chegamos, agora, aprovado na LDO de 2012, 
a 145 bilhões de desoneração tributária, representando 3,5% do PIB, sem qualquer auditoria, sem qualquer 
avaliação do Congresso, que, de maneira lastimável, abre mão de suas prerrogativas, sem qualquer avaliação 
que aponte a efetiva relação custo/benefício. E aí estão os números do PIB. O PIB tem demonstrado que ele 
praticamente não sofre influência das desonerações tributárias; 40%, 45% das desonerações que foram 
triplicadas, de 2003 a 2012, beneficiam o comércio, a indústria e os serviços. 
 Então, o Brasil precisa encarar, de maneira responsável, essa política franciscana de dar desoneração 
a quem quer que seja que bata na porta do Ministério da Fazenda, e não há qualquer contrapartida. 
 Eu desafio aqui, em nome da bancada do PDT, seja a liderança do Governo, seja a contribuição da 
Oposição, para que nos provem que as desonerações astronômicas, que eram menos de 1,5% do PIB em 2003 
e hoje chegam a quase 4% do PIB, têm consequências reais na ampliação do PIB, na distribuição da renda 
regional, no aumento da capacidade de investimento, seja do Estado, seja do setor privado. 
 Reitero aqui o que foi publicado pelo Prof. Carlos Lessa. Nós reduzimos, em 10 anos, em 50% a 
participação da indústria de transformação no PIB, apesar das graciosas desonerações tributárias, que são 
concedidas aos setores do empresariado. Quem chora mais é mais bem atendido pelo Ministério da Fazenda. 
 Esse é um problema crônico, é um problema que passa na nossa venta, como diz o matuto da minha região, em 
Pernambuco. E o Congresso se faz de besta e não assume as suas prerrogativas para construir uma auditoria 
adequada nesse mecanismo de desoneração. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Para concluir, Deputado. 
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - E mais, Sr. Senador, porque nós estamos tratando de 
questões estruturais. E mais, nós não discutimos aqui como são compensadas essas desonerações. Cada vez 
que se desonera a receita do Imposto de Renda e do IPI, prejudicam-se os fundos de participação dos Estados e 
dos Municípios; cada vez que se desonera a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, prejudica-
se o financiamento do SUS, como assegura o art. 198, § 3º, da Constituição Federal. 
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 Então, está na hora de a CMO acabar de ser caudatária de interesses coorporativos que batem à porta 
diante do Governo, na crise, e pedem mais e mais desoneração tributária. 
 Concluo destacando aquelas proposições que representam a iniciativa da bancada do PDT nesta 
Comissão de Orçamento. Vamos apresentá-las, vamos defendê-las enquanto destaque, bem como a iniciativa 
que nos traz o Deputado João Dado, que não é desta Comissão, mas que é membro da Comissão de Finanças 
e Tributação. 
Por fim, quero destacar que esta é uma necessidade constitucional. E ela se refere à regulamentação pela Lei 
das Diretrizes Orçamentárias para os limites dos Poderes da República exercerem suas despesas de pessoal e 
demais despesas. 
 O que está sendo proposto no Projeto de Lei da LDO, de 2013, é um engodo, é uma enganação, é um 
desrespeito claro à normal constitucional, como vamos ler aqui na apresentação do destaque que nos é trazido 
pelo Deputado João Dado. 
 São essas observações que eu gostaria de fazer, em nome da bancada do PDT, do Deputado Giovanni 
Queiroz, do Deputado Félix Mendonça Júnior, do Deputado Marcos Rogério e também do nosso companheiro, 
Deputado João Dado, que não é membro da CMO, mas é titular da Comissão de Finanças e Tributação, e nos 
traz esse destaque que apresentaremos em seguida.  
Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Com a palavra o Deputado Zeca Dirceu, 
lembrando à Comissão da necessidade de cumprimento dos prazos regimentais para que possamos levar a 
proposta ao plenário ainda hoje, encarecendo, de maneira solícita, a todos que observem o tempo regimental de 
5 minutos. 
 Com a palavra o Deputado Zeca Dirceu. 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, quero deixar 
primeiro um registro do excelente trabalho feito pelo Senador Antônio Carlos Valadares que, muito dedicado, 
sempre bastante atencioso, inclusive atendendo individualmente cada Deputado, cada Senador, cumpriu com 
certeza o seu papel. 
 Quero salientar a importância que teve também, para que pudéssemos chegar aos acordos que agora 
estão sendo implementados, a persistência do Presidente Paulo Pimenta, inclusive do Presidente da Câmara 
Marco Maia, que pessoalmente participou de várias negociações, na busca por entendimentos. Inclusive, veio 
pessoalmente à Presidência da Comissão de Orçamento para cooperar com os entendimentos que o Governo, 
junto a cada um de nós, articulava com a Oposição.  
Quero homenagear e parabenizar a minha bancada do Partido dos Trabalhadores, que eu estou tendo a honra e 
o privilégio de coordenar nesta Comissão, com Deputados sempre muito presentes aqui participando. Inclusive 
nos momentos em que o Governo precisou impor a maioria, para fazer votações que há muito tempo não 
aconteciam nesta Comissão, a bancada do PT, como também a da grande maioria dos partidos aliados, fez-se 
presente e deu uma contribuição para os momentos positivos que vivemos neste primeiro semestre nesta 
Comissão. 
 Eu tenho clareza da importância das emendas parlamentares individuais. Fui Prefeito por duas vezes, 
estou agora exercendo o meu primeiro mandato de Deputado Federal. Mas quero aqui fazer uma ponderação 
sobre o que considero um erro, em razão da tamanha dimensão que ganhou a importância das emendas 
parlamentares individuais nesses últimos meses, inclusive com as reuniões desta Comissão quase que 
semanalmente sendo obstruídas. Nós perdemos aqui a oportunidade, com certeza, de tratar de temas muito 
maiores, muito mais relevantes do que são as emendas parlamentares individuais, por mais que eu reconheça a 
importância de cada uma delas e o direito da Oposição de contestar.  
É bem provável que alguém, depois de mim, acabe erroneamente atribuindo ao Governo Federal a 
responsabilidade pelas obstruções que ocorreram aqui. Mas eu entendo que esta Comissão e o próprio 
Congresso Nacional não podem ser só uma caixa de ressonância daquilo que faz ou deixa de fazer o Governo 
Federal. Nós temos aqui as nossas responsabilidades. E ter discutido a LDO com mais exaustão, ter feito aqui 
reuniões, em que houvesse maior debate, em que houvesse um aprofundamento e uma melhoria da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias é, sim, e era uma obrigação de cada um de nós.  
Sei que houve grande esforço do Presidente Paulo Pimenta, houve toda uma disponibilidade do Senador 
Antônio Carlos Valadares e até uma disposição do Governo Federal de fazer esse debate mais amplo. Entre 
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outras coisas, o que prova isso foi a própria presença aqui da Ministra Miriam Belchior no momento em que 
pouco falamos de Orçamento e acabamos falando de outros temas.  
Nós temos um desafio que é destravar, desobstruir os obstáculos que impedem que os investimentos do País 
aconteçam de uma forma mais ampla. Foram poucas as iniciativas que aperfeiçoaram a LDO para que isso 
possa acontecer. Nós vamos, logo mais, votar um destaque do Senador Romero Jucá que contempla uma 
necessidade da PETROBRAS. Agora, quantas outras instâncias de Governo, quantas outras possibilidades de 
investimentos não poderiam ter sido destravadas, não poderiam ter sido flexibilizadas para que o Brasil fizesse 
aquilo que o mundo nos chama hoje, para o nosso País continuar crescendo, para enfrentarmos uma crise 
mundial que tem assolado o mundo desde 2008, e o Brasil tem resistido. É indiscutível a importância do 
investimento. E por que não tratar disso aqui de uma maneira mais ampla?  
A sociedade clama por mais transparência e por mais eficiência nos gastos públicos. Poucas foram também as 
possibilidades que nós tivemos nesse primeiro semestre na Comissão de Orçamento de pensar nisso, em como 
tornar a execução orçamentária, as ações de Governo, as ações do País mais transparentes e mais eficientes.  
Então, que as oportunidades perdidas nesse primeiro semestre na discussão da LDO não se repitam no 
segundo semestre, quando nós formos aprovar a Lei Orçamentária Anual e outras medidas que venham passar 
aqui por esta Comissão. Que esta Comissão reconheça a sua grandeza, reconheça a sua importância, que cada 
partido, é claro, defenda aqui os seus interesses, que cada Deputado defenda as suas questões individuais de 
seu mandato. E, como falei aqui, considero todas muito justas e importantes, mas que não seja só isso, que 
possamos tratar dos grandes temas do País, até porque o mundo espera muito do Brasil, e a sociedade 
brasileira tem cobrado muito de nós atitudes mais amplas, atitudes mais republicanas e atitudes que pensem 
realmente o sentimento e as necessidades do País e não fiquem só no discurso, não fiquem só na crítica, não 
fiquem só nas questões muito locais, focadas, de cada um ou de cada partido. Assim será a postura do PT, 
como sempre tem sido. 
 Muito obrigado, Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Agradecendo ao Deputado Zeca Dirceu, pelo 
rigoroso cumprimento do prazo regimental, concedo a palavra ao Deputado Waldir Maranhão. 
 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, primeiramente, quero agradecer à bancada 
do Partido Progressista, que, na pessoa do nosso Líder, Arthur Lira, confiou-me representar nossa bancada 
nesta Comissão. Eu o faço dentro desse espírito para contribuir, recolher sugestões e manifestar, à luz o 
sentimento republicano, como nós poderemos cuidar das pessoas. Certamente, o nosso Relator, Senador 
Antonio Carlos Valadares, pôde recolher inúmeras sugestões, num pequeno espaço, mas teve a grandeza de 
sintetizá-las e prometer a nós, outros, o seu sentimento de refinar as iniciativas parlamentares. E as oposições 
certamente engrandeceram este trabalho. 
 Portanto, dentro desse espírito colegiado, de acordo com experiências acumuladas ao longo do tempo, 
estamos preparados para dar ao nosso País aquilo que deve ser o rumo e o norte das nossas aspirações. 
 Em particular, quero me solidarizar com o Relator naquilo que for possível acolher. Certamente, no 
Destaque 140 — que apresentei —, 138, 146, que no seu adendo certamente busca dar espírito de uma leitura 
isenta de paixão, sempre com sensibilidade necessária aos nossos Municípios, aquilo que o meu companheiro 
de bancada, Toninho Pinheiro, de forma repetitiva e oportuna, defende: saúde.  
 Dentro dessa lógica do saber, da sensibilidade humana, quero me solidarizar e parabenizar o País, que 
tem neste Parlamento homens e mulheres que acumulam experiências, quer sejam no Executivo, como V.Exa., 
que vem do Nordeste para engrandecer o nosso Parlamento. 
Portanto, é este o registro que quero fazer. E vamos logo ao Congresso Nacional aprovar a nossa LDO, que 
servirá de base para os parâmetros nacionais. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Agradeço ao Deputado Waldir Maranhão a 
referência. 
 Concedo a palavra, pelo tempo de 5 minutos, ao Deputado Giovanni Queiroz. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiramente, quero me somar ao Deputado Paulo Rubem Santiago quando S.Exa. alerta para a 
emenda que veio da Comissão de Finanças e Tributação, trazida pelo companheiro João Dado, de extrema 
importância, para que possamos inclui-la na LDO. 
 Quero me somar também ao Senador Flexa Ribeiro. O que o Senador Flexa Ribeiro está fazendo é 
garantir na LDO aquilo que está previsto em lei, que é a compensação da Lei Kandir para os Estados 
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exportadores que têm isenção na exportação, logicamente, isenção de impostos — e os Estados ficam no 
prejuízo. Entre eles estão o Pará, Minas Gerais e outros Estados brasileiros. Ele quer colocar no caput para que 
o Governo remeta para o Congresso na Lei Orçamentária Anual pelo menos uma funcional programática que 
atenda com 10 reais, com 1 milhão de reais, com 10 milhões. E nós aqui vamos então fazer um ajuste para que 
haja, de acordo com a lei, a compensação pelas perdas que a Lei Kandir impõe a vários Estados do Brasil. Para 
nós, do Pará, então, nem se fala. Já somos miseráveis, estamos quase na pobreza absoluta. Para vocês terem 
noção, pelos dados do IBGE, 48,5% da população do Pará ganham menos de meio salário mínimo, as famílias 
do Estado do Pará. Olha que loucura. Mas essa miséria no Brasil não se justifica. 
Eu aqui vou discordar do Zeca Dirceu, que disse: ”olha, vem alguém culpar o Governo depois de mim”. Não, 
estou aqui com os dados. Sou da base do Governo, mas faço aqui um discurso para alertar o Governo, que 
precisa ser mais competente até na aplicação do dinheiro que tem. 
Eu tenho aqui um quadro — é fácil levantá-lo, está disponível no SIAFI — que mostra exatamente, desde 2009, 
o que o Governo deixa de aplicar, ano a ano, independentemente da previsão de despesa e de receita. Em 
2009, Deputado Duarte Nogueira, o Governo deixou de aplicar 209 bilhões de reais, excluindo, logicamente, 
amortização e refinanciamento da dívida. Deixou de aplicar 209 bilhões. Em 2010, 169 bilhões de reais; em 
2011, 212 bilhões de reais. E se utiliza muito desse dinheiro para pagar um pouco de Restos a Pagar. No ano 
passado, pagaram 72 bilhões de Restos a Pagar. Mas, e o restante?  
Então, o Governo tem sido incompetente até para gastar. Ou seja, nós temos que pensar, quem sabe, numa 
reforma tributária, e rever um pouco essa questão federativa. Vamos creditar para os Estados e Municípios uma 
parte grande desse recurso arrecadado que o Governo não dá conta de aplicar. Talvez, então, Sr. Presidente, 
tenhamos que aprovar uma lei reduzindo os DASs federais e, assim, colocar no Governo gente concursada, 
habilitada, capacitada, para aplicar esses recursos previstos no Orçamento, porque é uma vergonha. As 
rodovias estão arrebentadas, mas tem dinheiro. 
Deputado Zeca, V.Exa. disse que viria alguém depois de você para culpar o Governo. Eu sou da base do 
Governo e estou fazendo uma crítica construtiva. Esse nosso povo é ruim de serviço. É uma barbaridade! Não 
pagar emenda de Deputado! Eu sou Deputado há 20 anos e vou lhe dizer uma coisa: emenda de Deputado é 
uma das coisas mais importantes. Nos Municípios do interior do Pará, às vezes, uma obra pequena feita com 
recurso do Governo Federal vem de emenda minha ou de outros Deputados do meu Estado. Então, é importante 
que vá o dinheiro. Talvez para um Município do Paraná, que é mais rico, não seja tão importante, mas para nós 
é importante.  
O Estado tem sido incompetente. Dizer que não empenharam o dinheiro dos Deputados da Oposição; não há 
Oposição nem Situação aqui, não; tem que ser igual, ter tratamento igual.  
Isso tem que acabar. É uma vergonha! Devem liberar as emendas, sim. Nós é que estamos lá, na base, sendo 
pressionados, às vezes pela reforma da escola ou pelo ar-condicionado da sala de aula. Pelo amor de Deus, 
com o calor da Amazônia nossos jovens não têm como estudar, porque a temperatura varia de 34º a 40º durante 
4 meses por ano! Que criança aprende?  
Eu quero dizer que realmente é o Governo o responsável por tudo isso e pela sobra de dinheiro todo o ano.  
Sr. Presidente, Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores e senhoras, as inscrições estão encerradas.  
Deputados Felipe Maia, Duarte Nogueira, Vanderlei Siraque, Leonardo Vilela. 
Deputado Felipe Maia, V.Exa. tem 5 minutos. 
                        - Sr. Presidente, vou retirar a minha inscrição para votarmos rapidamente.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Retirada. Perfeitamente.  
Deputado Felipe Maia.  
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, gostaria de iniciar, até por ser correto aos fatos, 
parabenizando V.Exa. pela condução, ao longo desse primeiro semestre, da Comissão Mista de Orçamento. 
Foram muitos obstáculos que tivemos de enfrentar juntos, os Coordenadores e os partidos da Oposição, assim 
como V.Exa., que é o Presidente da Comissão Mista de Orçamento, mas que — por falta de ação, eu diria até, 
por falta de respeito do Governo —, serviu como Coordenador da bancada governamentista. Não foram poucas 
as buscas de diálogo e alguns poucos diálogos com os membros do Governo.  
Eu lamentei profundamente, e V.Exa. sabe que, nestas últimas semanas, servi como um elo na busca de um 
acordo que viabilizasse a aprovação da LDO. Ou seja, neste momento, há a ausência do Relator, Senador 
Antônio Carlos Valadares — eu quero parabenizar também este membro da nossa Comissão, pela flexibilidade 
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que teve a todo o momento, aberto a escutar as sugestões dos Parlamentares do Governo e da Oposição. O 
Democratas, por exemplo, apresentou algo em torno de 16 emendas, das quais três emendas, ou pelo menos 
três sugestões, foram aproveitadas no adendo apresentado pelo Relator. E outro destaque será apresentado 
pela bancada do Democratas.  
Eu nem queria tratar dos meses que passamos no embate entre Governo e Oposição. Mas eu também não 
posso me fazer de rogado ou de desentendido ou colocar no meu bolso uma culpa que não me pertence. Não 
pertence a mim e nem pertence aos membros e coordenadores dos partidos da Oposição.  
É muito bom chegar aqui e dizer que emenda parlamentar é supérflua, não é importante, quando se tem um 
valor enorme empenhado. Porque, na função de Coordenador, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles 
que nos ouvem e nos assistem neste momento, eu tinha a obrigação de acompanhar os empenhos da minha 
bancada.  
É muito fácil dizer que nós deveríamos ter tido facilidade de nos debruçar sobre o relatório apresentado pelo 
Senador Valadares quando se têm emendas empenhadas a serem levadas no período eleitoral ao seu 
Município. Difícil é ter o balão de oxigênio esgotado numa tentativa do Governo em ano eleitoral, de fazer da 
peça orçamentária um jogo político, de fazer do Orçamento uma disputa política em ano eleitoral.  
Eu nem gostaria de ter tratado desse assunto, mas eu não poderia deixar de fazê-lo, escutando e lembrando dos 
Municípios do Rio Grande do Norte, que aguardam, é claro. Isso faz parte da minha competência, e é de minha 
responsabilidade, na condição de Deputado, como faz parte da competência de todos que estão aqui, 
Senadores e Deputados, levar o hospital, a praça, a drenagem, o remédio, o trator, o implemento agrícola. 
Eu diria que a aprovação da LDO é muito importante para o Congresso Nacional. Tanto o é que V.Exa. serviu de 
elo de comunicação e de diálogo com os partidos de oposição. E veja só a que nível chegamos de falta de 
diálogo e de planejamento nesta Comissão, que o Presidente da Casa, Deputado Marco Maia, teve que deixar 
suas atribuições de Presidente para servir também de fiador de um acordo, porque o Governo não tinha, desde 
os primeiros dias, um coordenador de bancada que servisse de fiador. Então, num gesto de boa vontade com o 
Congresso Nacional, o Presidente Marco Maia se uniu àqueles que gostariam de ter esse problema resolvido 
para chegarmos a esse acordo. 
Sr. Presidente, quero dizer que encerro esse semestre com a convicção de que aprovamos aqui matérias 
relevantes, importantes e imprescindíveis, começando pelos PLNs aprovados, passando pela LDO, que neste 
momento será analisada e aprovada, e não deixando de fazer o registro das medidas provisórias fundamentais 
para o País. Entre elas, claro, eu não poderia deixar de citar a 566 e a 569.  
Quero citar a aprovação dessas duas medidas provisórias na Comissão de Orçamento, num gesto de boa 
vontade da Oposição, mas também cobrar planejamento do Governo Federal, afinal de contas, fica aqui o 
registro: a 566 tem a dotação de 706 milhões de reais. Até o presente momento apenas foram empenhados e 
pagos 15 milhões de reais, ou seja, menos de 5% do seu valor; e a 569, que tem dotação de 688 milhões de 
reais, até o presente momento foram pagos apenas 136 milhões de reais.  
Vítimas da seca aguardam a execução orçamentária dessas medidas provisórias, e a Comissão de Orçamento 
fez a sua parte: debruçou-se sobre o texto da medida provisória, analisou-a, aprovou-a e permitiu que o Governo 
Federal, mesmo tendo execução imediata, não pudesse aqui argumentar que nós não defendemos os interesses 
daqueles agricultores e nordestinos que precisam da ajuda do Governo Federal. 
Portanto, fica aqui o meu registro desse final de semestre, quando todos unimos forças para chegar a essa data 
para votação da LDO, e a minha cobrança da falta de planejamento e de execução orçamentária das medidas 
provisórias aprovadas nesta Comissão. 
Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Felipe Maia. 
Com a palavra o Deputado Duarte Nogueira. 
Depois, falará o Deputado Leandro Vilela. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, quero iniciar 
cumprimentando o Presidente Paulo Pimenta pela tentativa e peço esforço incansável de conduzir os trabalhos 
da Comissão Mista de Orçamento, desde o seu início este ano, mesmo com o total descaso oferecido pelo 
Governo até a semana passada, que sequer havia destacado o seu coordenador ou sequer designado o Líder 
do Governo no Congresso para tratar sobre as ações de discussões de emendas e de outros assuntos, 
sobretudo as medidas provisórias e os projetos de créditos que foram discutidos ao longo do primeiro semestre 
deste ano.  
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Na divisão entre os Poderes, desde o Espírito das Leis, de Montesquieu, esse esforço de preservação dos pesos 
e contrapesos entre os Poderes é de fundamental importância para a manutenção e a existência da democracia. 
Ao Executivo, de acordo com as nossas leis e nossa Constituição, cabe remeter ao Congresso Nacional, sob 
análise desta Comissão, tanto o Plano Plurianual como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como, no segundo 
semestre, a Lei Orçamentária, a lei mais importante da nossa Nação. Trata-se da lei de meios, a lei que aloca os 
recursos e a sociedade pactua onde ela pretende investir, onde ela pretende realizar as suas ações. E cabe ao 
Parlamento, de maneira primordial, não só votá-la, mas alterá-la à luz do interesse da sociedade e garantir os 
instrumentos de transparência e de fiscalização, Sr. Presidente.  
Nesse equilíbrio entre os Poderes, nessa intrincada composição da nossa democracia, se o Executivo entender 
não cabível e exagero por parte do Legislativo, a ele tem o direito do veto; se o Judiciário entender que está 
havendo descumprimento constitucional, ao Judiciário cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade; e a nós, do 
Legislativo, a derrubada do veto. O que nós não podemos fazer, Sr. Presidente, é atender ao Governo queria, ou 
seja, total leniência, total falta de fiscalização, total abertura das nossas questões.  
Nós apresentamos, pelo PSDB, como Coordenador, 31 emendas à LDO, ao Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. O Relator — aqui, quero cumprimentar o Senador Antônio Carlos Valadares — acolheu no seu 
adendo parcialmente cinco das nossas proposituras: uma, que impede que o Governo possa realizar 
investimentos se o Orçamento não for votado no final do ano. O Governo queria fazer investimento sem o 
Orçamento ter sido votado. Isso é o fim do mundo!  
O Relator incorporou que nós colocaremos, sim, marcadores nas obras, tanto da Copa do Mundo de 2014 
quanto das Olimpíadas, coisa que o Governo não queria que ficasse objetivamente destacado na Lei 
Orçamentária, que vamos votar no segundo semestre. É uma falta de transparência, algo que conseguimos 
reinserir na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conseguimos incorporar, também, no adendo do Relator uma ação 
proposta pelo Senador Aécio Neves, que traz transparência às ações de fomento realizadas tanto pelo BNDES 
quanto pela Caixa Econômica Federal, objeto de mais transparência na execução do Orçamento para o ano que 
vem. O Relator também incorporou que deverão conter e ser discriminadas as dotações necessárias para a 
transparência nos investimentos na Lei Kandir, que o Governo insiste a todo ano se negar a alocar recursos. E, 
de iniciativa do Senador Flexa Ribeiro, seria muito mais salutar que pudéssemos inclusive incorporar isso no 
caput do artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, até para evitar que o Governo tivesse a oportunidade de 
fazê-lo através do veto, o que tem feito insistentemente ao longo dos últimos anos. Nós vamos destacar a 
questão que envolve o plano orçamentário.  
Para concluir a minha participação, Presidente, vou louvar também o acolhimento, pelo Relator, do adendo do 
registro de compras de medicamentos e produtos pelo banco de preços da saúde, por parte do Ministério da 
Saúde, que é mais uma ação de transparência apresentada pela bancada do PSDB.  
Portanto, eu faço esses registros. Agradeço e cumprimento mais uma vez o Deputado Paulo Pimenta pela 
condução dos trabalhos, pelo esforço quase que isolado no sentido de manter o diálogo com as oposições e 
com os coordenadores dos partidos da base.  
 Voltaremos a manifestar nossos pontos de vista nos dois destaques que, conforme acordo feito, foram 
apresentados pelo bancada do PSDB à LDO. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira. 
Com a palavra o último Parlamentar inscrito, Deputado Leandro Vilela. 
O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, Deputadas e 
Deputados, Senadoras e Senadores, esta Comissão cumpre papel extremamente importante com o País após 
vários debates relevantes até este dia.  
Quero saudar nosso Presidente que, com maestria e com o equilíbrio que lhe é peculiar, tem conduzido com 
sapiência esta importante Comissão, assim como o Relator da LDO, que, a quatro mãos, constrói um relatório 
objetivando criar entendimentos necessários. São eles, sem dúvida, de interesse da sociedade brasileira e do 
País. Essa Lei antecede o Orçamento com a previsão do ano seguinte. É importante para que possamos, 
através do orçamento, criar condições necessárias para os investimentos maiores, proporcionando o 
crescimento da nossa economia, consequentemente oportunizando uma vida mais digna a milhares e milhares 
de brasileiros.  
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 Dessa forma quero, sob a orientação do Líder do PMDB, Deputado Henrique Eduardo Alves, contribuir 
para termos a oportunidade de cumprir nosso papel no Parlamento, especialmente nesta importante Comissão, 
votar a LDO e, então, cumprir nossa missão. 
É importante o desejo de diversos Parlamentares, tanto da base quanto da Oposição, em relação a emendas 
individuais, que não apenas são necessárias para o trabalho, o exercício do Parlamentar, mas também para os 
Municípios brasileiros, principalmente os pequenos, que esperam ansiosamente por esses recursos.  
É interessante chegarmos a pequenas cidades do País — vivo isso no meu Estado de Goiás — por exemplo, e, 
ao entregarmos uma patrulha mecânica, vermos a alegria estampada nos rostos da sociedade de um pequeno 
Município. Muitas vezes, mesmo não sendo de um valor e de uma importância tamanha, é uma necessidade 
daquela população para alcançar dias melhores. 
Sr. Presidente, esse é um tema extremamente importante. E quero louvar o trabalho exercitado pela Oposição 
na construção desse debate. E devemos avançar. Com esse debate e com tudo o que ocorreu nesses dias, 
houve avanços que consolidaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para que possamos, no exercício do 
segundo semestre, construir o Orçamento que, sem dúvida, vai acelerar o ritmo de investimentos e contribuir 
com o seu crescimento, dando oportunidade de uma vida mais digna e com qualidade a milhares e milhares de 
brasileiros. 
Sr. Presidente, não ocupei todo o tempo, mas encerro minhas palavras para que possamos votar essa 
importante lei para o País. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE - (Deputado Paulo Pimenta) - Nós concluímos o processo de discussão. Estamos, neste 
momento, com o último destaque sendo recebido na nossa Secretaria.  
 A proposta que eu apresento às Sras. e aos Srs. Deputados é a seguinte: nosso Relator precisa de um 
tempo para analisar os destaques, 15 minutos. Eu proponho que nós, nesse período, façamos a votação dos 
PLNs. Se V.Exas. concordarem, nós daremos liberdade para que o Relator e sua assessoria fiquem à vontade.  
 (Intervenções fora do microfone.Inaudíveis) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Então, primeiro, vamos votar o relatório. 
 (Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não temos número ainda. Não... É isso, certo? Então, 
o Relator fica à vontade com sua assessoria. Voltamos, Vota o relatório, com ressalvas dos destaques. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE  (Deputado Paulo Pimenta) - Senador. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Nós vamos votar o texto, mas... 
 O SR. PRESIDENTE  (Deputado Paulo Pimenta) - Não, nós não vamos votar agora. Nós vamos 
suspender... 
 O SR. PRESIDENTE  (Deputado Paulo Pimenta) - Vamos votar o texto só depois. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Ah, está ótimo. 
 (Não identificado) - Sr. Presidente, para acelerarmos esse processo, não seria melhor que nós 
votássemos o relatório, ressalvados os destaques? Porque essa parte já ficaria cumprida. Os destaques estão... 
Nós não vamos, de forma nenhuma, sonegar os destaques que estão na Secretaria. Nosso trabalho é 
transparente. 
 O SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Sérgio Souza. 
 O SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA - Esta é uma prática muito comum no encaminhamento, inclusive 
das MPs, das Comissões Mistas das MPs. Vota-se o relatório do Relator, ressalvados os destaques. Todos os 
Srs. Parlamentares têm oportunidade de ser analisados os seus destaques, inclusive de pedir a votação nominal 
no momento oportuno. Então, eu gostaria de apoiar a sugestão, em nome do PMDB do Senado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Sérgio Souza, Senador Flexa Ribeiro, eu 
estava tendo o cuidado para não encaminhar simplesmente o texto com ressalva dos destaques porque havia 
destaques ainda sendo protocolados. Na medida em que já se concluiu o processo, não há mais destaques a 
serem protocolados; nós podemos encaminhar a votação como normalmente ela é feita. Vamos votar o texto, 
com ressalva de todos os destaques. Portanto, estão garantidos os destaques. O Senador e sua assessoria 
analisarão os destaques e nós votaremos, durante esse período, os PLNs. Correto? (Pausa.) 
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 A discussão e o prazo para apresentação dos destaques também estão encerrados.  
 Votação do relatório apresentado do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. 
 O relatório, o adendo e a errata estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.  
 Ressalvados os destaques, os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Em votação na representação do Senado Federal. 
 Ressalvados os destaques, os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Comunico às senhoras e aos senhores que foram apresentados 352 destaques nesses poucos minutos 
da discussão.  
 Sr. Relator, V.Exa. tem o tempo necessário para analisar os destaques. (Pausa.) 

 Passaremos à análise dos PLNs.  
 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ilustre Senador Eduardo Suplicy. 
 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, quero apenas fazer 
um agradecimento à Senadora Ângela Portela, que apresentou um adendo, acatado pelo Relator, Senador 
Antônio Carlos Valadares, referente a se poder, quando necessária, a transferência de recursos, prever-se a 
possibilidade de colocar em prática o que está previsto na Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004, que institui a 
Renda Básica de Cidadania. Portanto, se alguns Municípios desejarem fazer de suas comunidades exemplos 
pioneiros na implantação da Renda Básica de Cidadania para todos os seus habitantes e se houver recursos 
designados para essa finalidade, então esta Lei de Diretrizes Orçamentárias está contemplando esta 
possibilidade. 
Portanto, expresso o meu agradecimento à Senadora Ângela Portela e ao Relator, Deputado Antônio Carlos 
Valadares.  
Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Nós vamos submeter à votação o requerimento 
para inversão de pauta do Projeto de Lei nº 1, de 2012, do Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor de órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da 
União e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor global de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), para o fim que especifica, e dá outras providências”. 
Estamos, portanto, votando o requerimento para inversão de pauta.  
Em discussão. (Pausa.) 

Como não há quem queira discutir, em votação. 
Os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que concordam com a aprovação permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)  
Aprovado. 
Votação no Senado Federal. 
Os Srs. Senadores e Sras. Senadoras que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  
Aprovado. 
Aprovada a inversão de pauta, vamos à apreciação da matéria. 
Com a palavra o Relator, Deputado Josias Gomes. 
O SR. DEPUTADO JOSIAS GOMES - Sr. Presidente, vou rapidamente ler o voto, em função do tempo e da 
necessidade de avançarmos. 
 A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito 
especial, por objetivar a alocação de novas programações não previstas na Lei Orçamentária em vigor. 
Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos 
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 
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No que se refere às emendas apresentadas, as Emendas nºs 1 e 2 propõem várias alterações ao Anexo I do 
crédito que deveriam ter sido propostas por emendas distintas, contrariando, dessa forma, o art. 41, III, da 
Resolução nº 1, de 2006. 
A apresentação das emendas sem indicação de recurso também é vedada pelo inciso II do § 3º do art. 166 da 
Constituição Federal. Ademais, a Emenda nº 2 propõe aumentar o valor original do crédito, incidindo na vedação 
do inciso IV do art. 109 da Resolução nº 1, de 2006. 
Por fim, a Emenda nº 3 também deve ser inadmitida, por indicar como cancelamento programação que não 
contém recurso necessário ao atendimento da emenda, em desacordo com o inciso II do § 3º do art. 166 da 
Constituição Federal. 
Por tais razões, propomos os seguintes votos às emendas apresentadas: Emendas nºs 1, 2 e 3, voto pela 
inadmissibilidade. 
Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 1, de 2012, do Congresso Nacional, na forma proposta 
pelo Poder Executivo. 
Lido o relatório. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Em discussão. 
Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 
declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto. 
Em discussão a matéria. 
Com a palavra o Deputado João Dado. 
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, quero fazer uma consulta a V.Exa. Estou representando a 
CFT nesta Comissão. Pergunto se é possível a discussão por não membro da Comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Sim, esteja à vontade V.Exa. 
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - A discussão é apropriada e, parece-me, esclarece um ponto fundamental da 
tramitação legislativa. Este PLN procura satisfazer orçamentariamente algo que já virou lei. Já existe a lei que 
criou as FUNPRESPs para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Já é lei, com absoluta 
inadequação orçamentária.  
 Eu vim aqui para fazer este registro, porque lá na CFT houve um debate acalorado sobre esse tema, e 
o Projeto de Lei nº 1.922, que cria a FUNPRESP, não foi apreciado pela CFT, sendo remetido diretamente ao 
plenário da Câmara dos Deputados.  
 Então, eu gostaria de fazer o registro. Uma lei já está vigendo. Não há cláusula ou emenda de 
adequação que diga que a sua eficácia depende de uma aprovação posterior de lei orçamentária. E, hoje, nós 
estamos fazendo a votação, alguns meses depois da promulgação da lei, desses recursos para satisfazer 
orçamentariamente essa lei já aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pela Presidente da República. 
 Para fazer o registro de que devemos ter mais cautela, mais cuidado com aprovação de matérias que, 
manifestamente, não apresentam adequação orçamentária, mas que, politicamente, tiveram grande apoiamento. 
E isso fez com que esse desacerto orçamentário fosse praticado. 
 Obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - A matéria continua em discussão. 
 Não havendo quem queira discuti-la, submeto à votação na representação da Câmara dos Deputados. 
 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que votam a favor da aprovação do PL nº 1 permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado Federal. 
 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que votam a favor da aprovação do PL permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Mais um requerimento de inversão de pauta. 
 Trata-se da apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 4, do Congresso Nacional, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de operações oficiais de crédito, crédito suplementar no valor de 1 
bilhão e 355 milhões de reais, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. 
 Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, submeto à votação na representação da Câmara dos Deputados. 
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 As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que concordam com a aprovação do requerimento de 
inversão de pauta permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado Federal.  
 As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam a inversão da pauta permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação o PL nº 4, de 2012. 
 Com a palavra o Relator da matéria, o nobre Deputado Eliseu Padilha. 
 O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sras. Senadoras, Srs. 
Deputados, Srs. Senadores, trata-se do Projeto de Lei nº 04, de 2012, em que o Poder Executivo propõe a 
abertura de crédito fiscal da União em favor de operações oficiais de crédito, crédito suplementar no valor de 1 
bilhão e 355 milhões de reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. 
 I - Relatório. 
 A Excelentíssima Sra. Presidente da República, com fulcro no art. 61 da Constituição Federal, por meio 
da Mensagem nº 40, de 2012, submete à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito orçamentário fiscal da União, aprovado pela Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, 
crédito suplementar no valor de 1 bilhão e 355 milhões de reais. 
 A exposição de motivos da Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, que integra a mensagem, 
explica que o crédito em tela promoverá o aumento do financiamento público às exportações e a 
desburocratização do acesso às linhas do Programa de Financiamento às Exportações — PROEX, uma vez que 
o apoio, antes focado na fase pós-embarque, passará a fomentar também a produção de bens exportáveis na 
fase pré-embarque. A exposição de motivos também frisa que novas regras para a linha de financiamento e 
equalização de taxa de juros serão implementadas em linha, com o objetivo de alavancar as exportações 
brasileiras. 
 Além disso, no que tange ao financiamento, as garantias para micro e pequenas empresas serão 
flexibilizadas, e estas poderão contar também com o Seguro de Crédito à Exportação — SCE, ao amparo do 
Fundo de Garantia à Exportação — FGE, sendo que este passará a ser contratado diretamente nas agências do 
Banco do Brasil no sistema de “balcão único”. 
A exposição de motivos ressalta que a medida proposta visa a resolver um grande obstáculo para o acesso das 
micro e pequenas empresas ao PROEX-Financiamento, que hoje só aceita como garantia carta de crédito de 
banco de primeira linha e o próprio SCE, atualmente contratado pela Seguradora Brasileira de Crédito à 
Exportação — SBCE, agente do FGE, a qual não possui capilaridade no território nacional. 
Quanto à equalização dos juros, a exposição de motivos destaca que as novas regras visam dar maior 
transparência e estabelecer medidas que permitirão ao exportador saber os critérios de enquadramento do seu 
pleito previamente ao início do processo negocial com o importador, dando mais segurança a ambas as partes. 
Além disso, a equalização poderá ser paga para 100% do financiamento —hoje o máximo é 85% —, alinhado o 
benefício ao financiamento de forma a tornar os encargos financeiros compatíveis com o mercado internacional 
na sua totalidade. O prazo máximo também será alterado de 10 para 15 anos, visando a fomentar o 
financiamento privado às exportações de prazo mais longo.  
Ressalta a exposição de motivos que o crédito em comento será viabilizado com recursos decorrentes do 
superado financeiro apurado no balanço patrimonial da União, no exercício de 2011, relativo à Remuneração das 
Disponibilidades do Tesouro Nacional, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320, de 17 de 
março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição. A propósito do que dispõe o 
art. 53, § 11, da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 — LDO de 2012, a exposição de motivos esclarece que 
as alterações decorrentes da abertura do crédito em tela não afetam a obtenção da meta de crédito primário 
fixado para o corrente exercício, tendo em vista que: a) 555 milhões referem-se a despesas que serão 
consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9º, da Lei Complementar 101, de 4 de maio 
de 2000, relativo ao segundo bimestre de 2012. 
Não sei, Sr. Presidente, se V.Exa. está conseguindo ouvir bem. Sei que estou fazendo um esforço muito grande 
pela competitividade aqui. Há discursos colaterais que, às vezes, temos de respeitar. 
O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - (O Presidente faz soar as campainhas.) Encareço à 
Comissão, pois há um orador com a palavra, que, por gentileza, possa contribuir com a leitura do relatório do 
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Deputado Eliseu. Peço à audiência que também, por gentileza, colabore com a preservação do silêncio 
necessário, para que todos possam ouvir o Relator. 
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Obrigado, Sr. Presidente. 
b) 800 milhões referem-se a despesas que não são consideradas no cálculo do referido resultado por serem 
recursos de natureza financeira. 
Finalmente, quadro anexo à exposição de motivos demonstra o superávit financeiro apurado no balanço 
patrimonial da União no exercício de 2011, relativo à remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, 
utilizado parcialmente nesse crédito, em atendimento ao disposto no art. 53, § 9º, da LDO de 2012.  
Ao projeto não foram apresentadas emendas no prazo regimental.  
É o relatório, Sr. Presidente. 
II - Voto. 
Analisando o projeto, verificamos que não contradiz dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente 
no que se refere à Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, Plano Plurianual 2012/2015; à Lei nº 12.465, de 12 
de agosto de 2011, LDO/2012; e à Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, LOA/2012, cujo detalhamento se 
acha realizado segundo os princípios da boa técnica orçamentária. 
 Quanto ao mérito do projeto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, é preciso 
reconhecer que a sua aprovação constitui condição necessária para a satisfatória atuação dos órgãos 
governamentais envolvidos, vindo a possibilitar os objetivos acima descritos. 
 Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 04, de 2012, do Congresso Nacional, na 
forma proposta pelo Poder Executivo. 
 Este é o voto, Sr. Presidente: pela aprovação. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - O relatório está em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, submeto o relatório à votação da representação da Câmara dos 
Deputados. 
 As Sras. e os Srs. Deputados que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Submeto o relatório à votação da representação do Senado Federal. 
 As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam o relatório do Deputado Eliseu Padilha permaneçam como 
se encontram; os contrários se manifestem. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Mais um requerimento para inclusão de pauta. 
 Requerimento para inclusão da pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16, de 2012, do 
Congresso Nacional, de autoria do Deputado Felipe Maia. 
 O requerimento está em discussão. (Pausa.) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, submeto-o à votação da representação da Câmara dos 
Deputados. 
 As Sras. e os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram; os 
contrários se manifestem. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado Federal. 
 As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram; os 
contrários se manifestem. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16, de 2012, do Congresso Nacional, que 
“abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, 
crédito suplementar no valor global de R$93.045.987,00, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 
 Com a palavra, para apresentação do seu relatório, o nobre Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu consulto a Mesa se é necessário ler o relatório 
ou apenas o voto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Esteja V.Exa. à vontade, mas pode ser lido 
apenas o voto. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Deixe-me tentar ler, então, o relatório. Ele é um pouco longo, mas 
vou tentar ler de uma forma... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - V.Exa. pode dar só o voto, se assim desejar. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Deixe-me ler o relatório, até porque, no voto, tentei ser bastante 
sucinto. 
 I - Relatório. 
 Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, a Presidente da República, por intermédio da Mensagem 
nº 64/2012, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 16, de 2012, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de R$93.045.987,00 em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente e da Integração Nacional. 
 A Exposição de Motivos nº 00102/2012, informa que a solicitação de crédito visa adequar o orçamento 
vigente dos órgãos beneficiários, conforme tabela a seguir. 
 Esclarece ainda que, no Ministério do Meio Ambiente, o crédito permitirá sua apreciação à 
administração... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Deputado Felipe Maia, por gentileza. 
 Vou pedir mais uma vez. Há um barulho que, de fato, começa a perturbar o andamento dos trabalhos. 
Compreendemos as necessidades dos cochichos, dos comentários paralelos, mas há um orador com a palavra. 
Eu peço a todos que estão presentes a esta reunião que contribuam com o mínimo de silêncio para que 
possamos dar andamento... 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Há um orador com a palavra. V.Exa. 
posteriormente terá a palavra. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - É sobre o assunto... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - o Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Só quero pedir que aumente o som, porque nós não 
estamos ouvindo também, além disso. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Que aumente o som... 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Vamos pedir à técnica, porque não sei 
exatamente onde fica... Por gentileza, mais som ao Deputado Felipe Maia, se possível! 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ler de uma forma bem rápida, 
mas, se houver barulho na Comissão, vai ficar praticamente impossível nos entendermos. Como é um pouco 
extenso o relatório — extenso, não, são duas páginas —, vou tentar lê-lo de uma forma sucinta e rápida, mas 
tem que haver silêncio no nosso plenário. Caso contrário, vai ficar impossível o entendimento. 
 No Ministério do Meio Ambiente, o crédito permitirá à sua administração direta a ampliação do número 
de famílias a serem contempladas pelo Programa de Apoio ao Combate Ambiental, conhecido como Bolsa 
Verde, instituído no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, que passará de 30 mil para 73 mil até o final de 2012. 
Adicionalmente, viabilizará o monitoramento ambiental das áreas, a identificação e o cadastro das famílias, o 
desenvolvimento de sistema de informações e a realização de estudos específicos para o referido programa.  
 No tocante ao ICMBio, os recursos viabilizarão a contratação de brigadistas a fim de prevenir e 
combater incêndios florestais e atender a emergências ambientais nas Unidades de Conservação Federais — 
UCs. 
 No Ministério da Integração Nacional, o crédito possibilitará à administração direta a divulgação das 
políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial, por intermédio da realização da Conferência 
Nacional de Desenvolvimento Regional, a promoção de investimentos em infraestrutura econômica, bem como a 
expansão do mapeamento de áreas de risco, com foco em localidades recorrentemente afetadas por 
inundações, alagamentos e deslizamentos, com vistas a orientar ações de defesa civil e reduzir a vulnerabilidade 
a desastres. Permitirá, ainda, a aquisição de kits de equipamentos para situações de emergência a serem 
utilizados pelos 286 Municípios mapeados como os de maiores riscos de desastres, e o apoio a esses 
Municípios na estruturação de seus sistemas de defesa civil. 
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 Na CODEVASF, o crédito propiciará a melhoria na qualidade de vida nos Municípios localizados em 
regiões estagnadas, no Estado de Minas Gerais, por meio de projetos de desenvolvimento sustentável local 
integrado.  
 Quanto à SUDENE, permitirá a capacitação e a qualificação dos produtores envolvidos nos projetos de 
Arranjos Produtivos Locais no Município de Itapecuru-Mirim, no Estado do Maranhão, dentro de uma perspectiva 
de desenvolvimento sustentável. 
 O crédito será atendido com recursos provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial da União no exercício de 2011, relativo à Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional e 
Recursos Próprios Não Financeiros e de anulação parcial de dotações orçamentárias, em conformidade com o 
art. 43, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964, obedecidas as prescrições contidas no art. 167, inciso V, da 
Constituição. 
 A medida decorre de solicitações formalizadas pelos Ministérios envolvidos e, segundo o Ministério da 
Integração, a programação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízos na sua execução, uma vez que foi 
decidido com base em projeções de sua possibilidade de dispêndio até o final do presente exercício. 
 O crédito envolve cancelamento de programações provenientes de emendas parlamentares individuais 
e conta com a anuência dos Senhores Deputados Federais Ademir Camilo, de acordo com Ofícios nºs 126, de 
2012, 129, de 2012, 158, de 2012, e Ribamar Alves, Ofício nº 19, de 2012. 
 A propósito do que dispõe o art. 53, § 11, da Lei nº 12.465, de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2012, as alterações decorrentes da abertura desse crédito não afetarão a obtenção da meta de resultado 
primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que: a) R$6.418.000,00 (seis milhões, quatrocentos e 
dezoito mil reais) referem-se a remanejamento entre despesas primárias discricionárias do Poder Executivo para 
priorização da programação suplementada; b) R$86.627.987,00 (oitenta e seis milhões, seiscentos e vinte e sete 
mil, novecentos e oitenta e sete reais) à suplementação de despesas primárias à conta de recursos de origem 
financeira; c) a execução será realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I do Decreto nº 7.680, de 
2012, conforme estabelece o § 2º do art. 1º do referido decreto. 
 Nos quadros anexos à exposição de motivos, em atendimento ao disposto no art. 53, § 9º, da LDO, 
demonstra-se o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2011, utilizado 
neste crédito. 
 Foram apresentadas seis emendas ao projeto de lei em análise. 
 É o relatório. 
 II - Voto. 
 Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os 
preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 
2012/2015 e a sua conformidade com o disposto na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012. 
 As emendas apresentadas à proposição devem ser consideradas inadmitidas, uma vez que contrariam 
o art. 53, § 9º, da LDO, bem como o art. 109, inciso III, alínea “a”, da Resolução 01, de 2006, que pretende 
incluir programação nova em projeto de lei de crédito suplementar. 
Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 16, de 2012, na forma apresentada pelo Poder 
Executivo, considerando como inadmitidas as emendas apresentadas à proposição. 
Este é o voto, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da 
Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no 
seu voto. 
O relatório está em discussão. 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Flexa Ribeiro. 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente, quero fazer mais uma vez um apelo ao Relator. O Relator, nos 
entendimentos... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só para uma questão de ordem, Senador. Nós estamos 
discutindo o PL de crédito. 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Ah, desculpe. Eu já estou me antecipando para a batalha que virá. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço-lhe a gentileza. É apenas para que possamos 
concluir. Depois V.Exa. terá oportunidade de levantar o seu questionamento. 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Agradeço a V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. 
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 
O relatório 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. 
Senhores, foi distribuída a pauta de nº 17, item III, Deputado Felipe Maia, Deputado Duarte Nogueira, Líderes da 
Oposição, que não foi objeto de diálogo entre nós, mas que há necessidade de ser votada, porque se trata de 
uma errata ao PPA. 
Gostaria que os senhores examinassem se há algum problema de ser colocada em votação. 
O art. 152 da Resolução nº 01, de 2006, estabelece que havendo a necessidade de correção de erro material, 
verificado exclusivamente no processamento das proposições, por proposta do Sr. Presidente, pode ser 
aprovada a errata. 
A errata está em discussão. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu peço a V.Exa. 1 minuto, para que nós possamos analisar o texto e o 
conteúdo dessa errata. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. terá o tempo necessário para que possa analisá-la. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Agradeço a V.Exa. (Pausa.) 
Sr. Presidente, o Democratas não se opõe à votação da errata. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, o PSDB também não se opõe à discussão e 
aprovação da errata. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito bom. 
Em discussão. 
Não havendo quem queira discuti-la, em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada por unanimidade. 
Em votação na representação do Senado Federal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada por unanimidade dos votos. 
Senhores, passamos agora ao momento de aguardar a chegada da assessoria. 
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Estão digitando o relatório final. 
(Não identificado) - Sr. Presidente, essa afirmação foi precisa: “ao momento de aguardar”. Dessa eu gostei. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É uma nova construção para tentar explicar o momento que 
nós estamos vivendo. 
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Vai ter impacto orçamentário e financeiro? (Pausa.) Não? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vai ser analisado pela Consultoria. 
A palavra está à disposição caso alguns dos senhores tiverem interesse em nos abrilhantar com a sua 
manifestação. 
O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Pela ordem, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Siraque. 
O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Sr. Presidente, quero aproveitar, embora eu deseje que a votação 
seja acelerada, para parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos, quero parabenizar o Senador Antônio 
Carlos Valadares pelo brilhante relatório e parabenizar todos os Deputados e Senadores da nossa Comissão 
Mista que analisaram a proposta e esforçaram-se para melhorá-la, apresentando emendas, lutando pelos 
interesses dos Estados, dos Municípios, da população que defendem, segundo os seus pontos de vista.  
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O Parlamento é uma casa de debates, de diálogo, esperamos que o Brasil saia melhor depois da votação. É isso 
que nos interessa.  
Parabéns a todos os Senadores e Deputados que compõem esta Comissão. 
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, queria fazer um registro sobre a nota 
publicada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que tem relação 
direta com um dos nossos destaques no tocante à meta de financiamento da educação, dos investimentos em 
educação. Assim como se pratica no cálculo dos investimentos do Programa Brasil sem Miséria e também do 
Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ambos têm suas previsões de investimentos excluídas da 
meta do superavit primário. O INEP acaba de publicar uma nota esclarecendo que a meta de investimento de 
10% do PIB aprovada na Comissão Especial do PNE vai permitir uma grande alavancagem nos investimentos e 
na melhoria da qualidade da educação básica e da educação superior no Brasil. 
Por isso nós queremos destacar que o INEP é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, portanto não é 
porta-voz da Oposição ou de instituições corporativas sindicais ou de representação dos profissionais da 
educação, e corrobora a posição inicialmente apresentada em dezembro pelo IPEA, no seu Comunicado nº 124, 
que também apontava a necessidade desse salto. 
 Quero parabenizar o Deputado Gilmar Machado pela operação feita na Comissão Especial do PNE, 
agindo positivamente por essa negociação que, em 5 anos, elevará de 5,1% para 7% o percentual de 
investimento do PIB em educação. Ao cabo de 10 anos, saltaremos de 7% para 10%, fazendo aquela revolução 
em educação que o Brasil ainda não fez. 
 Quero, portanto, registrar e parabenizar a Direção do INEP pela publicação dessa avaliação sobre a 
meta. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Waldenor. 
 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, quero registrar com alegria o acolhimento 
de três emendas apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias e destacar uma delas, que diz respeito à 
construção da Barragem do Rio Pardo, que deverá ser construída no Município de Vitória da Conquista, 
atendendo a vários Municípios circunvizinhos, entre eles os Municípios de Cândido Sales, Encruzilhada, Belo 
Campo. Quero chamar a atenção, destacar a importância e a relevância dessa obra, que, além de destinar-se ao 
abastecimento humano no Município de Vitória da Conquista, que conta hoje com população aproximada de 350 
mil habitantes, segundo mais importante do interior do Estado da Bahia, também servirá à produção 
agropecuária, através do processo de irrigação, e possivelmente à produção de energia hidroelétrica. 
 Portanto, quero agradecer ao Senador Antônio Carlos Valadares pelo acolhimento das emendas que 
encaminhei, entre elas essa que diz respeito à construção dessa importante barragem, uma aspiração antiga 
das lideranças do sudoeste da Bahia, de vários Parlamentares que, em legislaturas anteriores, apresentaram 
essa emenda nesta Comissão Mista de Orçamento. Estou tendo a felicidade de, na condição de representante 
daquela importante região do Estado da Bahia, apresentar essa emenda e ter o acolhimento por parte do 
Senador Antônio Carlos Valadares. 
 Faço este registro, agradeço ao Senador e anuncio ao sudoeste da Bahia o acolhimento dessa 
importante emenda, que permitirá a inclusão no Orçamento de 2013 da construção dessa importante barragem, 
a Barragem do Rio Pardo, de interesse de Vitória da Conquista e de vários Municípios circunvizinhos.  
 Quero, por fim, destacar que, além dessa que considero a mais importante emenda, conseguimos 
também o acolhimento de uma emenda que prevê a construção de dez centros desportivos, em dez principais 
cidades do sudoeste da Bahia, destacando naturalmente o Município de Vitória da Conquista, e ainda aquela 
que diz respeito à construção de uma barragem sobre o Rio Gavião que atenderá os Municípios de Condeúba, 
Cordeiros, Piripá, Presidente Jânio Quadros, Maetinga, Mortugaba. Esses Municípios compõem a região da 
Serra Geral, da Bahia, outra importante obra de abastecimento de água, tendo em vista que tanto a do Rio 
Pardo quanto a do Rio Gavião atenderão Municípios localizados no Semiárido da Bahia, que neste momento 
sofrem com a dura estiagem que se abate sobre aquela região. 
 Portanto, na condição de membro desta Comissão Mista de Orçamento, é com alegria e com satisfação 
que registro o acolhimento dessas três emendas, que acabam de ser aprovadas, pelo relatório apresentado pelo 
Senador Antônio Carlos Valadares. 
 Muito obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) -  Sras. e Srs. Congressistas, quero aproveitar para 
fazer, publicamente, um agradecimento a toda a equipe da Secretaria da Comissão, em nome da Socorro, da 
Carla e da Maedes (palmas), extensivo a toda nossa equipe e às Consultorias de Orçamento da Câmara dos 
Deputados e do Senado, incansáveis no trabalho que realizaram para que pudéssemos chegar a este 
entendimento. Sem a participação das nossas Consultorias, este trabalho seria impossível. 
Deixo, publicamente, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas 
senhoras e pelos senhores. 
 A palavra continua... 
 O SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Sérgio Souza, muito nos alegra que tenha 
pedido a palavra. 
 O SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA - Sr. Presidente, este é o meu primeiro ano de CMO e pude 
perceber que esta é uma Comissão muito ativa, com reuniões de manhã, de tarde, de noite, na segunda-feira, 
na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Parece-me que ontem as conversas foram até tarde da noite, 
porque era quase meia-noite quando cheguei a Brasília e ainda não tinha a pauta de hoje. Logo cedo, a pauta 
estava no gabinete, com reunião que começava às 10 horas e durante o dia com várias intervenções. 
 Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos, o Senador Antônio Carlos Valadares, 
que tem conversado com todos os Parlamentares, atento às emendas de S.Exas., que produziu um relatório que 
atende o Parlamento, que atende a Situação, que atende a Oposição, mas principalmente que atende o Brasil, 
que é o que mais precisa da nossa ação, da nossa atuação aqui, no Congresso Nacional. 
 Partilho da fala de muitos colegas que aqui se manifestaram, principalmente no que diz respeito à 
necessidade de sermos cada vez mais Parlamentares conscientes e não só ficarmos em busca de recursos para 
os Municípios na forma de emendas. 
Entendemos que este é o sistema que está posto neste momento e que os pequenos Municípios, Senador 
Cássio Cunha Lima, precisam também das transferências voluntárias, porque as transferências constitucionais e 
as receitas prontas não são suficientes para a subsistência da sua comunidade, do Município como ente desta 
Federação. 
 As emendas parlamentares, Senador Pimentel, muitas vezes socorrem os Municípios mais pobres, 
mais necessitados e que levam, através de um planejamento orçamentário como este e da Lei Orçamentária da 
União, os recursos e os programas do Governo Federal para as casas dos cidadãos mais necessitados deste 
País. 
 Gostaria de parabenizar todos os Líderes da Situação e da Oposição que souberam convergir para um 
acordo, a fim de que possamos votar hoje a LDO e também os destaques. Já votamos o relatório do Senador 
Eduardo Valadares. Que possamos agora também construir um acordo para votar os destaques ainda na tarde 
de hoje, para que possamos, Senador Pimentel, Senador Jucá, no plenário do Senado Federal, aprovar os 
empréstimos para a Paraíba, meu caro amigo, Senador Cássio Cunha Lima, e também o empréstimo para o Rio 
de Janeiro ainda na tarde de hoje. 
 Eram essas as observações. Agradeço, mais uma vez, à Assessoria pelo trabalho nesta Comissão. 
 Um abraço a todos. 
 Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Antes de conceder a palavra ao próximo orador 
inscrito, gostaria de agradecer ao Senador Sérgio Souza as referências. Cumprimento também o Deputado 
Leonardo Gadelha, representante competente, digno e qualificado do nosso Estado na Câmara dos Deputados, 
pela vinculação histórica que o seu pai, Senador e Deputado Marcondes Gadelha, sempre teve com o segmento 
da agricultura da nossa Paraíba, em decorrência do empréstimo aprovado, hoje, na CAE — acaba de ser 
registrado pelo Senador Sérgio Silva —, que possibilitará uma ação muito importante no nosso Estado, no Cariri 
paraibano. 
 Esse contrato de empréstimo internacional começou a ser negociado no período em que eu estava à 
frente do Governo do Estado, com o trabalho dedicado do Deputado e Secretário Quintans, e agora tem 
prosseguimento na gestão do Governador Ricardo Coutinho. 
 Agradeço, portanto, ao Senador Sérgio Souza mais uma vez o registro, ao tempo em que concedo a 
palavra ao Deputado Cláudio Puty. 
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 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo a mim concedido. Farei 
alguns comentários, enquanto não retomamos os trabalhos aqui, acerca do conteúdo dos elementos associados 
à política fiscal e meta de resultado primário, posteriormente tema do debate que travaremos como objeto de 
destaques. 
 É muito importante nós reafirmarmos a solidez fiscal do Brasil, particularmente a alcançada nos últimos 
anos de gestão do Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff. 
Sr. Presidente, se lembrarmos que em 2002 tínhamos uma relação da dívida líquida do setor público em relação 
ao PIB na ordem de 60% — temos o relatório preliminar aprovado nesta LDO, com previsão para o próximo ano 
de uma dívida líquida do setor público consolidada de 32,5% —, durante estes anos, a relação dívida/PIB, se 
confirmados esses números para 2013, terá caído pela metade. Isso num momento em que o Brasil viveu um 
mundo de intensa turbulência internacional, de enorme volatilidade econômica e de crise soberana dos países 
europeus. 
 Sei que os economistas não gostam de comparações entre a relação dívida e PIB de países, mas não 
há como negar que uma relação dívida/PIB de 150%, como na Grécia, de 100%, na Itália, que os problemas 
enfrentados pela Espanha, pela Irlanda e por diversos países da Europa sinalizam que a solidez fiscal brasileira 
associada a elementos de crescimento econômico é um avanço considerável que alcançamos nos últimos anos. 
O relatório apresentado pelo Senador Antônio Carlos Valadares como parte obviamente do conteúdo da LDO 
encaminhada pelo Executivo também traz outros números muito importantes. 
 O Deputado Marcus Pestana anteriormente chamou de jabuticaba a ideia de um redutor do superavit 
primário. No nosso arcabouço institucional, parece-me que há dois elementos que são ainda resquícios da 
ortodoxia econômica: as metas inflacionárias e a própria ideia de meta de superavit primário.  
Acho que os dois elementos são relativamente oriundos de um período de muita crença no mercado e na ampla 
necessidade de mobilidade de capitais. Devo admitir que eles serviram para os propósitos de controle da 
inflação e da garantia de certa solidez fiscal. Não tenho certeza se não precisamos de mudanças institucionais 
no futuro para que esses instrumentos não sejam entraves, mas, sim, sejam mais flexíveis para propiciar o 
crescimento econômico. Assim, estamos.  
 Mesmo com meta de superavits primários, alterações importantes foram feitas para que não caíssemos 
nas armadilhas que os europeus caíram. A retirada, mais uma vez, confirmada por esta LDO, do grupo 
ELETROBRAS e PETROBRAS, das metas de superavit primário, assim como a existência de um redutor de 
superavit primário, garante, aquilo que provavelmente Angela Merkel teria calafrios de ouvir, a flexibilidade de 
aumento de gastos públicos, exatamente para nós enfrentarmos os momentos de crise econômica internacional. 
 Essa flexibilidade, com os bons gastos do Governo, com os investimentos do Governo, fundamentais, 
permitiu que enfrentássemos a crise de 2008 com sucesso e que pudéssemos enfrentar a crise de 2011, 2012 e 
2013, mais uma vez, com sucesso, quando o mundo se desintegra, derrete na crise do baixo crescimento e da 
falta de perspectiva para sua juventude desempregada, como na Espanha, França, Itália e Grécia. 
 Essa é a diferença fundamental, doutrinária, sim, de ordem executiva, operacional e política, que se 
reflete nesta Casa. Nós comprovamos. Eu acho que a redução da relação dívida/PIB, a melhoria do perfil da 
dívida pública brasileira demonstram que os ditames da ortodoxia fiscalista do equilíbrio fiscal, a qualquer custo, 
não são necessariamente as condições para que possamos ter uma política fiscal responsável associada ao 
crescimento. 
 Mostramos que com a flexibilização de metas de superavit primário conseguimos garantir robustez 
fiscal, crescimento econômico, mesmo com as dificuldades. Por isso, a nota de preocupação com o crescimento 
do PIB no primeiro quadrimestre deste ano. Tenho certeza de que as medidas do Plano Brasil Maior vão 
começar a fazer efeito. 
 Quanto à mudança no perfil da dívida pública brasileira, o próprio Tesouro Nacional tem indicado, 
enquanto meta, para as Letras Financeiras do Tesouro — LFTs comporem menos do que 20% do total dos 
títulos componentes da dívida pública brasileira. Esse é outro marco histórico. Pela primeira vez, vamos ter, 
abaixo da meta de 20%, títulos indexados à SELIC, que era a grande maldição da política monetária brasileira. 
Toda vez que se mexia na SELIC, aumentava-se a dívida pública. Agora, como baixamos os juros, as LFTs não 
são mais atraentes para os investidores. Estão sobrando neste ano. O Tesouro Nacional ainda não vendeu, 
neste ano, em nenhum dos seus leilões primários, Letras Financeiras do Tesouro.  
 Portanto, estamos vivendo, no que se refere à gestão financeira do nosso País, momentos de muita 
solidez. Gostaria de afirmar neste momento que vamos tratar disso depois. 
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 Aquela jabuticaba, tratada pelo Deputado Marcus Pestana, não sei se existe em outros países, é muito 
necessária na nossa realidade. Podemos dizer, inclusive, que a jabuticaba do desemprego, a jabuticaba do 
aumento, a jabuticaba do recorde de emprego, a jabuticaba da menor taxa SELIC da história e a jabuticaba do 
aumento recorde da renda dos trabalhadores também é um orgulho brasileiro quando olhamos para o resto do 
mundo. 
 Muito obrigado.  
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, para fomentar o debate, já que temos um 
tempo exíguo, apenas em alguns minutos.  
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) -  Há um orador inscrito. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Pois não. Desculpe-me.  
O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Com a palavra o Deputado Leonardo Gadelha. Na 
sequência, com prazer, concederei a palavra a V.Exa. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, se me permite, concordo com boa parte da fala 
do Deputado Paulo Rubem Santiago sobre a necessidade de aumentarmos o grau de controle social sobre o 
perfil da dívida pública brasileira. O que eu disse aqui não é contraditório com as afirmações do Deputado Paulo 
Rubem Santiago, a não ser que S.Exa. diga que é. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Não disse nada ainda. V.Exa. está adivinhando as 
coisas agora. 
  O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, peço-lhe que assegure a minha 
fala. 
 O SR. PRESIDENTE (Senador Cássio Cunha Lima) - Pois não. 
 Com a palavra o Deputado Leonardo Gadelha. 
 O SR. DEPUTADO LEONARDO GADELHA - Agradeço a V.Exa. Quero dizer que não se trata de jogar 
confete. 
 Ao passo em que agradeço as referências elogiosas a V.Exa., também gostaria de tecer loas ao esforço 
hercúleo que V.Exa. envidou naquele colegiado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, no 
sentido de assegurar à Paraíba a concessão desse crédito. 
 V.Exa., que foi Governador do Estado, sabe quão exígua, quão diminuta é a capacidade de 
investimento do nosso Estado, e todo e qualquer crédito que nos seja assegurado é muito bem-vindo. 
 Aliás, isso me permite, Sr. Presidente, tecer uma rapidíssima digressão sobre muito do que foi falado 
hoje acerca da importância das emendas parlamentares para Estados periféricos como o nosso. Para Estados 
em que a capacidade de investimento é muito reduzida, toda e qualquer concessão de crédito é muito 
bem-vinda. 
 Há um aspecto pouco mencionado nessa discussão, Sr. Presidente, que diz respeito à transferência de 
renda. Num país onde 66% das receitas são abocanhadas pela União, todo e qualquer repasse que seja feito 
para Estados e Municípios é muito salutar, é muito auspicioso. 
 Por fim, nobre Senador Cássio Cunha Lima, quero fazer uma referência, uma homenagem a V.Exa., o 
que todos os paraibanos já fizeram, de forma muito particular, pela partida do saudoso ex-Governador, ex-
Senador, ex-Deputado Federal Ronaldo Cunha Lima. Hoje, para regozijo de todos nós, tive a informação de que 
terá o nome dele o Centro de Convenções que V.Exa. tanto lutou para instalar na Capital de todos os 
paraibanos, a nossa querida João Pessoa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Paulo Rubem Santiago. 
 Como era uma liberalidade ouvirmos os senhores, concederei a palavra aos Deputados Paulo Rubem 
Santiago e Waldir Maranhão. Depois vamos imediatamente entrar na Ordem do Dia. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, apenas aproveitando a intervenção 
do Deputado Cláudio Puty, gostaria de reiterar e compartilhar fazendo um convite democrático aos Deputados e 
às Deputadas, aos Senadores e às Senadoras desta Comissão para que mantivéssemos uma distância 
regulamentar das notícias oficiais. 
 Sou Deputado do PDT, estamos aqui com a nossa bancada e somos da base do Governo da 
Presidenta Dilma, mas algumas questões começam a tomar contornos extremamente preocupantes no nosso 
País.  
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 Aqui, vou me referir basicamente ao que está sendo disponibilizado pelos estudos do IPEA, pelas 
publicações acessíveis aos Deputados e às Deputadas, aos Senadores e às Senadoras, referentes à nossa 
situação, por exemplo, na relação internacional, na balança comercial, no que nós importamos e exportamos, 
quem está sendo responsável pelo aumento do consumo da população e qual é o cenário que está se 
desenhando no próximo horizonte. 
 Reitero uma das preocupações do Prof. Carlos Lessa: precisamos inequivocamente partir para 
construção de política de médio e longo prazo. Estamos insistindo, há quase uma década e meia, em políticas 
de curtíssimo prazo. É a meta de inflação do ano seguinte, é a próxima meta para a relação dívida/PIB. 
 Reitero o que disse antes. Nós estávamos, há 18 anos, com uma dívida pública cuja constituição era 
apenas de 11% de papéis do Tesouro Nacional. Hoje, a nossa dívida pública é de 100% dos papéis do Tesouro 
Nacional. E há pessoas que ainda comemoram isso, acham importante que a nossa execução orçamentária 
tenha virado o paraíso dos rentistas. 
 Quero destoar de algumas afirmações extremamente otimistas, porque continuo tendo como referência 
as melhores contribuições de alguns dos nossos acadêmicos e economistas que já citei aqui. 
 Acho que este é um debate de fundo, para que possamos fazer com que a Comissão de maior 
representatividade do Congresso Nacional seja a Mista de Orçamento. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
 Deputado Waldir Maranhão. Depois, vamos para a Ordem do Dia. 
 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, serei brevíssimo, até porque quero fazer 
coro às palavras do Deputado Paulo Rubem Santiago na intervenção anterior, quando fez alusão àquilo que 
encaminhamos no PNE, vinculando 10% do PIB nacional para investimento em educação. 
 Deputados Paulo Rubem Santiago e Gilmar Machado, quanto entendimento político, quanta superação 
das adversidades. E nada mais justo, neste momento em que as universidades federais estão em greve, 
apontarmos para o novo horizonte, considerando que vamos aportar recursos necessários e suficientes para 
reduzir as assimetrias e as desigualdades sociais neste País. 
 Portanto, Deputado Paulo Rubem Santiago, acompanho em gênero, número, grau e pessoa, a versão 
de V.Exa. acreditar no investimento da educação como ponto de partida. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, já temos condições de 
encaminhar. 
 Quero comunicar aos senhores e às senhoras que temos uma discussão com as Lideranças e um 
acordo de procedimento. Esta Presidência vai se basear rigorosamente no que é o nosso acordo de 
procedimentos. 
 O ilustre Senador Antônio Carlos Valadares vai apresentar agora o seu parecer acerca dos destaques. 
Nós vamos votar em bloco e temos um acordo sobre destaques que serão discutidos em separado. Correto? 
 Então, muito bem. Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, questão de ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só 1 minutinho. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
 É necessário que o Plenário receba cópia do parecer do Relator no tocante ao que opinou em relação 
aos destaques apresentados. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - S.Exa. vai apresentar agora. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Verbalmente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vai apresentar verbalmente. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Pode ser oralmente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Questão de ordem, Senador Flexa Ribeiro. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - V.Exa. se referiu a um acordo sobre as emendas que serão 
votadas em destaque. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em separado. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Em separado. 
 Eu gostaria de saber quais são essas emendas, saber se as minhas estão nesse acordo. Como eu não 
participei do acordo queria saber se as emendas que vou destacar estão ou não no acordo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 Uma ponderação na mesma linha: quais são os termos desse acordo estabelecido? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente, vamos apresentá-los. 
 Vejam bem. Nós recebemos 352 destaques. Como qualquer discussão na Comissão ou no plenário, é 
possível que algumas emendas sejam destacadas para votação em separado. 
 Temos previamente acordado: o Destaque nº 1, de autoria do Deputado Duarte Nogueira, referente à 
Emenda nº 21830018, do próprio Deputado Duarte Nogueira; o Destaque nº 2, de autoria do Deputado Duarte 
Nogueira, relativo à Emenda 28830016, de autoria do Deputado Duarte Nogueira; o Destaque nº 99, de autoria 
do Deputado Felipe Maia, relativo à Emenda nº 24480013, de autoria do Deputado Felipe Maia; o Destaque nº 
125, de autoria do Senador Romero Jucá, relativo à Emenda nº 23700006, de autoria do Deputado Edio Lopes. 
 No meu entendimento, temos ainda dois destaques, que serão identificados aqui pelos Deputados 
Paulo Rubem Santiago, já estão aqui, e um destaque do Senador Flexa Ribeiro. São duas, mais uma e mais 
essas que eu já li. 
 Há um entendimento diferente por parte do Plenário? 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, pediria só para confirmar o número 
dos nossos dois destaques. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já estou pedindo que eles sejam identificados. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Pois não. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu tenho conhecimento do mérito e já estou 
providenciando o número para que eles sejam identificados. São o 189 e o 275. E falta o número do destaque do 
Senador Flexa Ribeiro. 
 Por gentileza, Deputado. (Pausa.) 
 É isso, senhores? (Pausa.) São 7.   
 Senador Antônio Carlos Valadares, a palavra está à sua disposição. 
(Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É isso, senhores? São 7. Senador Antônio Carlos 
Valadares, a palavra está à sua disposição. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES – É importante que esta Comissão, mais uma 
vez, seja lembrada de que, quando o Poder Executivo mandou a proposta da LDO, ela veio sem o Anexo de 
Metas. Foi graças ao trabalho que fizemos de convencimento do Governo que conseguimos a aprovação, no 
nosso Relatório Preliminar, do Anexo de Metas, que possibilitou a participação de Senadores e Deputados em 
várias ações nos seus Estados, no âmbito regional e nacional. Sem essa nossa providência, certamente seria 
impossível estarmos agora aprovando o Anexo de Metas.  
Eu lhes digo isso com muita alegria, porque, em razão da existência do Anexo de Metas, com ações o mais 
variadas, obras de infraestrutura importantes nas Capitais, nos Municípios, nos Estados, minha alegria é que fui 
procurado por muitos Parlamentares, por muitos Deputados, que foram atendidos praticamente em todas as 
suas pretensões.  
Hoje pela manhã, no gabinete do Presidente da CMO, nós aprovarmos na base do acordo, do entendimento, 
nada menos que oito destaques, que incluímos no nosso adendo como emendas do Relator, em obediência ao 
acordo do qual participaram lideranças da Oposição, do Governo, o Presidente Marco Maia e o Presidente Paulo 
Pimenta.  
 Se formos registrar o trabalho de boa vontade não só da base do Governo, mas também do Relator, 
fica mais do que evidenciado que boa vontade houve. Expressamos isso não só em palavras, mas em atos e em 
ações, por meio do nosso, volto a repetir, Anexo de Metas, de mais de mil emendas que aprovamos 
parcialmente e mais de quase 500 integralmente. Houve, portanto, uma integração entre o nosso trabalho e o 
trabalho desta Comissão. 
 A Oposição, no entanto, insistiu em apresentar mais alguns destaques além dos que nós aceitamos 
harmoniosamente, e eu disse tanto ao Deputado Duarte Nogueira como ao Deputado Felipe Maia que eu não 
iria assumir o compromisso de aprovar os destaques, mas que encaminharia no sentido de que eles fossem 
votados democraticamente pelo Plenário da Comissão. É lógico que aqueles que forem a favor se manifestarão 
e também aqueles que quiserem rejeitar terão a mesma possibilidade, que o Presidente vai dar. 
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 Por isso, Sr. Presidente, aqui estão os destaques que serão apreciados pela Comissão. Como eu disse 
pela manhã, volto a dizer: não tenho nenhum compromisso, mas há um destaque que eu achei muito 
interessante, o da alimentação. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O 271, Sr. Relator. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES – Foi apresentado pelo Deputado João Leão e é 
do interesse do Deputado Wellington Roberto, que trata da nova alimentação saudável na escola. Se esse 
destaque for aprovado pelo Plenário, nós teremos obrigatoriamente de criar uma ação, e a nossa consultoria 
tratará desse assunto do ponto de vista técnico, já que não há previsão A de ação na nossa LDO a respeito 
desse assunto. Mas, como se trata de um assunto novo, que vai qualificar a alimentação da criançada em todo o 
Brasil, nós achamos importante que essa emenda seja aprovada. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores e senhoras — agradeço ao Senador 
Antônio Carlos Valadares—, vamos ver se o encaminhamento que estou propondo está adequado. 
 O parecer do Senador — deixem-me entender o encaminhamento — é pela rejeição global dos 
destaques, com exceção do 1277003 — 1277003 é o número da emenda; a senhora está me ajudando a não 
errar —, o destaque 00271. 
 Então, quando votarmos o bloco, estaremos rejeitando todos, com exceção do 271 e do 7, que serão... 
 (Não identificado) - Que vão ser apreciados... 
 (Pausa.) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Primeiro, vamos analisar o 7, em separado. Depois, 
vamos analisar o global, que rejeita todos os demais, com exceção do 271. É isso, senhoras e senhores? 
 (Não identificado) - Sr. Presidente, pela ordem. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, para clareza do Plenário. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Para facilitar o andamento dos trabalhos e o cumprimento 
do acordo realizado, em não havendo a disponibilização para o Plenário, entendemos correto o Relator ter 
apresentado verbalmente o seu relatório. No entanto, eu só queria que V.Exa. ratificasse o teor do relatório. Ele 
rejeita todos os destaques apresentados? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ele rejeita todos os destaques, com exceção do 271, 
e remete, para discussão no plenário, este 7, que são pela ordem. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Números 1, 2... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Números 1, 2, 99, 125, 170, 189, 275. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Perfeito. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Alguma dúvida de procedimento, Senador Flexa? 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sim. Eu queria pedir a V.Exa. — se possível, é evidente — que 
incluíssemos também, para discutir, duas outras emendas: a 269 e a 312. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador... 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu explico por quê, eu explico por quê. A 269 é uma solicitação 
da CIE, do Sistema S. O Relator está dando tratamento ao Sistema S como sendo uma entidade pública, e não 
o é. Isso pode gerar um entendimento diferenciado para as entidades. Eu acabei de receber aqui... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador, V.Exa. me permite? Como Presidente, 
cabe-me encaminhar o acordo. Vários Deputados e Senadores estão me pedindo que destaque alguma outra 
questão. É essa a compreensão de V.Exa. Vou encaminhar o 7, fruto do acordo. 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pois é, Sr. Presidente, é o  acordo que foi feito. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito? 
 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Senão, temos que retomar tudo de novo. É difícil. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Entendo o mérito, entendo a preocupação, mas vou 
cumprir o que foi acordado pelas Lideranças. Não tenho condições de acolher mais nenhum pleito individual de 
votação em separado. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Mas a 270 não está na leitura que V.Exa. fez. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O de V.Exa. é o dois... 
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 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sete zero. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Cento e setenta. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Dois sete zero. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não, desculpe-me, 270. Houve um problema técnico 
aqui. O.k? 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sim, mas eu só queria registar então que isso vai trazer 
dificuldade ao sistema. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está registrada a sua preocupação. 
 Primeiro destaque. (Pausa.) 
 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, estabelece: 
“Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a 
votação em globo dos destaques”. 

 
Sendo assim, solicito a autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo de 
voto do Relator, ressalvado o solicitado para votação separadamente. 
 Em votação, na representação da Câmara dos Deputados.  
 Os Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
 Em votação, na representação do Senado Federal.  
 Os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 
 Vamos agora aos destaques.  
 Destaque nº 1. 
 Eu vou conceder a palavra ao autor, para poder fazer a defesa, e ao Relator, e encaminhar a votação. 
 Destaque nº 1, de autoria do Deputado Duarte Nogueira, relativo à Emenda nº 21830018, de autoria do 
Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, o Orçamento de 
2013, que está sendo elaborado pelo Poder Executivo, apresenta uma novidade, em termos de conceito, que 
altera substancialmente a forma de apresentação do Orçamento, o que, na nossa opinião, concorre, e muito, 
para a falta de transparência. 
 No ano passado, o Plano Plurianual apresentou um novo modelo de planejamento, incluindo o conceito 
de iniciativas, que concorriam com as ações orçamentárias, e retirou do PPA as maneiras de atingir os objetivos 
dos programas que eram descritos pelas ações orçamentárias.  
 Agora, o Governo propõe criar o PO, que é o Plano Orçamentário, que vem a ser uma identificação 
orçamentária de caráter gerencial não constante da Lei Orçamentária Anual, vinculada à ação orçamentária, 
conforme consta no Manual Técnico do Orçamento para 2013.  
 Muito bem. As ações orçamentárias, que são os projetos e as atividades, passam a ser padronizadas 
no Orçamento, tal como foi feito no PPA vigente com os programas. A ideia é reduzir o Orçamento a termo, 
transformando, na nossa opinião, um Orçamento que não apresenta os seus detalhes, transformando-se, 
portanto, numa verdadeira caixa preta. E o seu detalhamento, quando e se houver, vai ser efetuado apenas no 
SIAF, durante a sua execução — tudo isso proposto no último mês de maio. E nós fizemos, no debate desta 
Comissão Mista de Orçamento, à falta de tempo, para que nós pudéssemos nos aprofundar no debate dessa 
questão. 
 Assim, Sr. Presidente, o PSDB não concorda com a forma de tratar a LDO, da maneira como foi 
colocado, sem que se tenha uma análise detalhada, através das consultorias do Orçamento, tanto na Câmara 
quanto no Senado, para promovermos uma discussão mais ampla dessas questões, envolvendo os técnicos 
especialistas em planejamento, economia e finanças. 
 Concluo, dizendo que essa modificação estrutural que está sendo proposta pelo Executivo, na nossa 
opinião, deveria ser matéria a ser tratada através de lei complementar, para que ela pudesse, portanto, conforme 
previsto na Constituição, ter ampla discussão por parte do Poder Legislativo.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1096/12  17/07/2012 
 

 30

 Assim, nós apresentamos este destaque para, na nossa opinião, corrigir essa grave distorção que 
ocorrerá, dando menos transparência às informações tão importantes e necessárias para a sociedade conhecer, 
quando da votação da Lei Orçamentária no segundo semestre. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira. 
 Ilustre Senador Antônio Carlos Valadares, para o seu parecer. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Já me manifestei anteriormente, sou pela 
rejeição. Nós, no art. 5º, damos essa especificação, essa discriminação, de forma muito transparente, de modo a 
atender à pretensão do nobre Deputado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 Vejam bem: nós votaremos o parecer do Relator. Portanto, os Parlamentares que permanecerem como 
estão concordam com o Relator, que é pela rejeição da emenda, ou melhor, do destaque. Correto? (Pausa.) 

 Em votação o Destaque nº 1, de autoria do Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Pela rejeição. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que concordam com o parecer do 
Relator, pela rejeição — os  Deputados — permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

O destaque está rejeitado. Sendo rejeitado na Câmara, nem vai para o Senado. Está rejeitado. 
 Destaque nº 2, de autoria do Deputado Duarte Nogueira, à Emenda 21830016, de autoria do Deputado 
Duarte Nogueira. A palavra está à sua disposição. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, como 
justificativa deste nosso destaque à nossa Emenda nº 21830016, ela basicamente tem o intuito de oferecer 
transparência na medida em que o Governo editar o decreto de execução orçamentária, para que ele, em até 15 
dias após a edição do decreto de execução orçamentária, ofereça o conhecimento de onde ocorreram os 
contingenciamentos. Basicamente é isso. 
 O que ocorre é que o decreto de execução orçamentário, quando publicado, não oferece esse nível de 
detalhamento, ele apenas quantifica o valor, mas ele não estabelece onde ocorreu o contingenciamento. 
Portanto, diminui a transparência, inclusive para que possamos verificar o que, no caso do Governo, ele 
contingenciou, congelou, impediu ser executado. 
 Esse é o objetivo do nosso destaque e da nossa emenda. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Antônio Carlos Valadares, a palavra está à 
sua disposição. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Eu acho que a proposta do Deputado Duarte 
Nogueira vem ao encontro da transparência. Entretanto, na prática, é impossível, do ponto de vista técnico, que 
o Governo possa atendê-la. A sua sugestão é viável, mas em algum outro tempo, porque são bilhões de reais 
que são contingenciados, e o Governo assevera que não tem condições técnicas de atender à sua emenda. 
 Por isso, eu voto pela rejeição, mas enaltecendo a sua iniciativa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação o Destaque  nº 2. 
 Os Deputados que concordam com o parecer pela rejeição do destaque permaneçam como se 
encontram; os que discordam se manifestem de outra forma. (Pausa.) 

 Rejeitado o destaque. 
 Destaque nº 3, na minha ordem. Destaque nº 99, do Deputado Felipe Maia, relativo à Emenda nº 
24480013. 
 A palavra está à sua disposição. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores aqui 
presentes, eu apresento este destaque com a finalidade de engrandecer e aperfeiçoar o texto apresentado pelo 
Senador Antônio Carlos Valadares, buscando uma segurança externa de investidores em nosso País, destaque 
este que incide sobre a macroeconomia do nosso País. 
 Eu o justifico dizendo que os gastos públicos dos Estados serão cada vez mais foco da atenção e 
parametrização, na medida em que os acordos internacionais como o Open Government Partnership, ou 
Parceria do Governo Aberto, Acordo de Basileia III, assim como o acordo para financiamento dos Estados 
soberanos na zona do euro e tantos outros buscam estabelecer diretrizes para o crescimento sustentável dos 
países signatários. 
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 O Brasil, principal parceiro dos Estados Unidos no acordo de abertura de dados orçamentários e de 
estatísticas fiscais, necessita que a Lei das Diretrizes Orçamentárias trate cada vez mais de temas que são 
discutidos nesses fóruns nacionais e internacionais e são considerados cruciais para a saúde financeira e social 
dos Estados soberanos. 
 O que se busca é evitar crises de naturezas globais ao incentivar maior harmonia entre os interesses 
financeiros e os interesses dos Estados nacionais, inclusive com o objetivo comum. 
 Na LDO 2012, foram aprovadas iniciativas nesse sentido pelo Congresso Nacional. No entanto, foram 
vetadas, pois na época não havia percepção clara das mudanças que viriam a ocorrer em 2013. A emenda 
vetada propunha o limite de 0,87% do PIB para o deficit nominal. Na época, em julho de 2011, algumas 
consultorias representadas por economistas que defendem o interesse do mercado financeiro alegavam que a 
meta de taxa SELIC nos atuais 12,5% não poderia ser reduzida em 2013 abaixo dos 2 dígitos sem risco à meta 
de inflação. Assim sendo, concluía que o deficit fiscal não poderia ser limitado. A contrarrazão tinha como 
fundamento que a meta do deficit nominal foi proposta pelo próprio Governo na PLOA, em 2012.  
Do lado do Governo, o veto firmou-se nos seguintes termos: “O estabelecimento de um teto para o resultado 
nominal num contexto em que já se dispõe de meta para o superavit primário para o setor público limita o campo 
de atuação da política monetária, para fins de cumprimento de meta de inflação estabelecida pelo Conselho 
Monetário Nacional. Atualmente, a meta da taxa SELIC é de 8,5%, e o Governo pratica uma gestão com a 
colaboração das instituições financeiras, visando à redução da taxa SELIC para aumento dos investimentos 
privados. Como reflexo direto, o deficit nominal será reduzido. A emenda proposta, em suma, está alinhada ao 
cenário econômico e à gestão de governo, tendo ainda a qualidade de conter diretrizes para a redução gradativa 
dos deficits nominais”. 
 Portanto, Sr. Presidente, esta emenda busca estabelecer parâmetros para que o deficit nominal, em 
percentuais relacionados ao PIB no exercício de 2013, tenha um parâmetro de redução em relação ao exercício 
anterior, de 2012. Eu acredito que a aprovação desta emenda é fundamental para a macroeconomia do nosso 
País, assim como para a sinalização externa da saúde econômica e financeira do nosso País. 
 Era essa a minha emenda. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – Muito obrigado, Deputado. Com a palavra o Senador 
Antônio Carlos Valadares.  
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ninguém desconhece que há uma incerteza na economia 
mundial, diante da crise que se abateu sobre todas as Nações. O Brasil está-se precavendo para que essa crise 
não venha a atingir todos os segmentos econômicos do nosso País. Não fossem as providências assumidas, 
tomadas, pela Presidenta Dilma, naturalmente o desemprego estaria a campear, a arrecadação estaria a 
diminuir, estaríamos, então, numa situação insustentável. 
 Portanto, a aprovação desse destaque significa que haverá uma interferência na atuação da política 
fiscal do Governo. O que se pede é o superavit nominal, e o superavit nominal tem um componente variável de 
acordo com a conjuntura, porque as taxas de juros fazem parte desse superavit nominal. Ao passo que no 
superavit primário há dois fatores apenas que se correlacionam para a sua formação: a receita e a despesa. 
 Assim, Deputado, lamentavelmente, eu não posso aprovar a sua emenda, em decorrência da crise que 
está encostando no Brasil. Por isso, voto pela sua rejeição. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação o Destaque nº 99, de autoria do 
Deputado Felipe Maia.  
 Os Parlamentares que concordam com o parecer do Relator pela rejeição permaneçam como se 
encontram, e os que discordam se manifestem de outra forma. (Pausa.) 

 Rejeitado o Destaque nº 99, ele nem vai ao Senado. 
 Destaque nº 125, de autoria do Senador Romero Jucá, relativo à Emenda nº 23700006, de autoria do 
Deputado Edio Lopes. 
 Com a palavra o Senador Romero Jucá. 
 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sras. 
Senadoras, Srs. Senadores, este destaque pretende emendar o art. 101, que trata do preço de referência de 
obras para o Orçamento. Esse artigo define que as tabelas SICRO/SINAPI seriam referência para as obras. 
Acontece que, da forma como o artigo está redigido, na prática, ele acaba com o Regime Especial de 
Contratação da PETROBRAS, o que é algo muito grave para o País, ainda mais neste momento.  
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 O regime especial de contratação na PETROBRAS leva em conta preços internacionais e 
especificidades diferenciadas de obras que não estão nessas tabelas. 
 Então a emenda do Deputado Edio Lopes dispõe que no art. 101 se excetua a montagem industrial, que 
não pode ser considerada como de construção civil, bem como procedimentos licitatórios com regime próprio — 
é isso o que a PETROBRAS tem por lei. A Lei do Petróleo definiu um regime próprio para a PETROBRAS, que 
depois foi regulamentado em decreto, promovido por empresas públicas e sociedades de economia mista que 
atuem em setores estratégicos da economia e que apliquem critérios internacionais de custo. 
 Portanto, a emenda é bastante restritiva, mas busca preservar, neste momento em que se avalia a 
diminuição do crescimento do PIB do Brasil, a capacidade de intervenção de investimento da PETROBRAS, 
porque é muito importante para o País e para os Estados, porque existem Estados que arrecadam recursos em 
decorrência de royalties da PETROBRAS, em decorrência das atividades econômicas dela. 
 Então, se nós bloquearmos a PETROBRAS, se nós, neste momento de necessidade de geração de 
emprego, de fortalecimento da atividade econômica, criarmos um gargalo e engessarmos os investimentos 
maciços da PETROBRAS, nós estaremos dando um tiro no pé, não estaremos aumentando o controle do gasto 
público, estaremos inviabilizando um investimento público fundamental para a retomada da economia. 
 Portanto, eu peço aos Deputados e Senadores que nos ajudem a aprovar essa emenda. Peço isso, 
inclusive, ao Senador Valadares, que é de um Estado produtor de petróleo, que sabe que é importante a 
ampliação dos investimentos da PETROBRAS. Nós temos um pré-sal, nós estamos discutindo a receita do pré-
sal, mas se não houver como o pré-sal ser explorado, efetivamente, nós não teremos o que dividir. Então, por 
conta de tudo isso, eu faço um apelo para que a emenda seja aprovada, para que o destaque seja aprovado, 
contra o parecer do Senador Valadares. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Conforme disse o nobre Senador Romero Jucá, 
existem dois sistemas de preços em torno dos quais gira a administração pública: o SINAPI e o SICRO.  
 Ora, esses dois sistemas aplicados pela administração pública em todo o Brasil não impedem que a 
PETROBRAS... Existe uma lei que regula esse assunto, que redundou no Decreto nº 2.745, de 1998, que 
autoriza a PETROBRAS, em casos especiais, a se utilizar dessa metodologia a que se refere V.Exa.  
 A regra é a submissão de todos os órgãos públicos ao que consta na legislação, a obediência aos 
custos unitários previstos em lei. Mas, nos casos específicos em que uma empresa como a PETROBRAS julga 
ser impossível atender a esses custos unitários, vai ter que se justificar. E, se a justificativa for aprovada perante 
o órgão competente, logicamente ela vai ser atendida, e o próprio Tribunal de Contas haverá de socorrer a 
PETROBRAS aprovando os procedimentos que forem adotados com esse objetivo. Além do mais, Senador 
Romero Jucá, no art. 101, em vários parágrafos, existem as exceções. Estão muito claras e protegem a 
PETROBRAS. 
 Se houvesse algum perigo de a PETROBRAS ser prejudicada com a redação do art. 101, eu acho que 
os primeiros a me procurarem teriam sido o Presidente da PETROBRAS, o Ministro de Minas e Energia, a 
própria Presidenta da República e o Líder do Governo no Congresso Nacional, José Pimentel. Então, eu não fui 
procurado pelo Governo, que é o mais interessado em que se aprove tal exceção. Fui procurado, sim, pelo 
Senador Pedro Taques, que lá no Senado disse que era absolutamente temerária a aprovação dessa matéria. 
Ele, como representante do Ministério Público, não via com bons olhos a abertura de uma exceção escancarada 
para uma empresa que é orgulho de todo o Brasil.  
Com todo o respeito a V.Exa. — eu sei que as intenções são as melhores possíveis —, a PETROBRAS está 
protegida, porque na exceção ela vai ser atendida pelo próprio Governo, que vai dizer: “não, você pode fazer a 
licitação diferenciada no regime próprio, que não vai haver problema nenhum, eu vou defender junto ao Tribunal 
de Contas a aprovação das suas contas”. 
 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Senador Valadares... 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - De modo que eu acho que não há como colocar 
uma exceção como esta. Não está sendo... Inclusive a emenda do Deputado não fala em PETROBRAS, fala em 
órgãos estatais. Então, aí fica uma coisa muito genérica. Amanhã a própria VALEC poderá se arvorar desse 
dispositivo e dizer: “não, eu tenho direito de fazer isso aqui no regime próprio para a VALEC e etc. e tal”. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 
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 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Então, por isso, Sr. Presidente, e com todo o 
respeito ao Senador Romero Jucá, que é um grande conhecedor do nosso Orçamento e das nossas leis, e 
atendendo também ao Tribunal de Contas, que fez uma ponderação sobre este assunto — o Tribunal de Contas 
é o órgão auxiliar do Poder Legislativo; fortalecendo o Tribunal nós estamos fortalecendo o Poder Legislativo —, 
eu voto pela rejeição da emenda. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que concordarem com o Relator 
permanecerão como se acham, os que discordarem do Relator, portanto, favoráveis ao Senador Jucá vão se 
manifestar de outra forma. 
 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu queria apenas deixar um registro aqui, porque o 
Senador Valadares disse algo, e eu gostaria de esclarecer. Primeiro, eu falei hoje pela manhã com o Ministro 
Edson Lobão, que me falou dessa questão. Apenas para registrar. E a Liderança do Governo também. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço o esclarecimento. 
 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, também para registrar, o Ministro Edson Lobão 
pede que seja aprovado, e eu pessoalmente conversei com nosso Relator sobre essa matéria, embora ele tenha 
dito que não concordava. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 Em votação. Os Deputados que concordam com o Relator permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 O parecer do Relator foi rejeitado. 
 Em votação na representação do Senado. 
 Senhores, em votação. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Verificação. Verificação pela Liderança do PDT, Sr. 
Presidente. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Foi visivelmente a favor do Relator. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Nós vamos pedir a V.Exa. que faça um contrato para 
apurar a votação. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, na verdade, a emenda foi 
rejeitada. Desculpe-me, Presidente. A emenda foi rejeitada visivelmente. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O destaque foi rejeitado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, há Líderes aqui na Comissão e existe um 
acordo de procedimento. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. me permita, porque eu estou usando a 
palavra. Existe um acordo de procedimento, e eu espero que os senhores honrem a palavra. Portanto, o acordo 
de procedimento prevê que não haverá votação nominal. Qualquer coisa fora disso significa abrir mão do acordo 
que foi feito. Eu espero que os senhores honrem a palavra com o que foi acordado. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas a gente pode contar os votos. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, eu quero dizer a V.Exa. que ficou claro para 
todo o plenário, para as televisões que estão filmando esta sessão, se ela saiu ao vivo, que a maioria dos 
presentes acompanhou o Relator, rejeitando o destaque apresentado. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não é verdade. Não é verdade. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Presidente, pela ordem. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, eu já anunciei o resultado da votação. Eu 
vou passar à votação na representação do Senado. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Questão de ordem pela Liderança do PDT, Sr. 
Presidente. Uma questão de ordem a V.Exa. 
 V.Exa. reiterou aqui o acordo de procedimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - O acordo de procedimentos não previa a devolução 
da palavra para qualquer tipo de intervenção, nem ao autor, nem ao defensor, nem a nenhum outro membro da 
Comissão, porque, se se abre essa exceção, nós vamos abrir para as demais emendas que estão em discussão. 
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Se se abre essa exceção, vamos abrir para todas. Aqui foi dada a palavra ao Senador, que defendeu o 
destaque; foi dada a palavra ao Relator, depois se quebrou o acordo de procedimento. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Paulo Rubem… 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Então, apelo a V.Exa. Se o acordo de procedimento 
é para ser mantido, e ele foi rompido agora para que outras pessoas falassem em nome de Ministro, aí nós 
vamos quebrar o acordo. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Paulo Rubem, nós estamos tendo bom 
senso para acolher questões de ordem de qualquer Parlamentar, no sentido de que possa ser feita uma 
condução a mais tranquila e democrática possível. A votação foi feita. O parecer contrário foi rejeitado. Portanto, 
foi aprovado na Câmara. E nós passaremos agora à votação...  
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, questão de ordem, pela Liderança do 
PDT. 
 Nós vamos pedir votação nominal a V.Exa., porque não há consenso na bancada da Câmara de que o 
destaque foi aprovado, contra o parecer do Relator. Se não há consenso, por acordo, nós temos que aferir a 
votação dos Deputados e Deputadas. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, eu apresentei questão de ordem 
inicialmente, porque, quando da votação do primeiro destaque, fiz questão de observar: o quorum que se 
manifestou pela rejeição do parecer do Relator foi ainda maior do que o que nós tivemos nesse. E o critério 
adotado pela Mesa foi diferente. Rejeitou-se o destaque, prevaleceu a posição do Relator. E agora nós tivemos 
uma decisão diferente. Então, ou nós vamos para a votação nominal, ou então nós vamos ter dois pesos e duas 
medidas para situações análogas, com a devida vênia ao posicionamento de V.Exa.  
 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Sr. Presidente, pela ordem. Eu queria dar uma sugestão 
para que nós pudéssemos resolver esse impasse. Se houve alguma dúvida em relação ao processo, não se 
poderia fazer uma nova consulta? Eu acho que seria mais lógico.  
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Uma nova consulta para não obrigar o Plenário a pedir uma votação 
nominal, eu acho. Desculpe, Sr. Presidente. Eu acho que não resta dúvida a nenhum Parlamentar. V.Exa. vem 
conduzindo esta Comissão com muito equilíbrio e muita isenção. A todos que aqui se manifestaram ficou clara a 
rejeição do destaque do Senador Romero Jucá. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós vamos proceder a uma consulta simbólica. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Como simbólica? É simbólica, ou valendo? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, eu estou tentando evitar que nós 
possamos, em função desta discussão, quebrar o acordo anterior, estabelecido pelas Lideranças. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Pela ordem, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A minha interpretação… O resultado já foi anunciado. 
Se os senhores desejarem pedir verificação nominal, em primeiro lugar, os senhores terão que ter um 
apoiamento, que não têm. Em segundo lugar, nós estaremos rompendo o entendimento de procedimento que 
nós estabelecemos previamente. Não há possibilidade. 
 Senador Flexa Ribeiro. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - V.Exa. mesmo faz a aferição novamente, porque nós 
entendemos que V.Exa. não conseguiu interpretar a vontade da maioria.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. 
 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Portanto, só queremos isso de V.Exa. Mais nada além 
disso. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, a questão de ordem que eu levanto é que V.Exa. 
está propondo fazer uma nova verificação simbólica. Não existe isso. Não há sentido em se fazer uma nova 
verificação simbólica. V.Exa. terá que anular a que foi feita anteriormente e fazer uma nova votação na Câmara, 
porque efetivamente, à vista de todos nós aqui, a emenda foi rejeitada. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu agradeço a sua contribuição. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Mas aí V.Exa. não pode impor a vontade do Presidente ao 
Plenário. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Presidente está numa posição em que ele 
consegue ter uma visão privilegiada do plenário. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - V.Exa. pode fazer uma leitura dinâmica, mas não uma contagem 
dinâmica. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós vamos proceder a uma verificação... 
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Muito bem, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... para que não paire dúvida sobre a interpretação do 
Presidente. 
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Muito bem. Correto.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Parlamentares que concordam com o parecer do Senador 
Antônio Carlos Valadares permanecerão como se acham. Os que discordam, portanto concordam com o 
Senador Romero Jucá, se manifestarão de outra forma.  
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, essa questão é representativa dos partidos.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, senhores, é amplamente favorável a manifestação 
dos Parlamentares rejeitando o parecer do Senador.  
O parecer está rejeitado. (Palmas.)  
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O parecer está rejeitado. 
Em votação no Senado agora. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Porque é o seguinte: o destaque terá que ser votado no 
Senado. À medida que ele foi destacado, ele está fora do texto.  
Para que ele seja incluído no texto, é preciso que seja rejeitado o parecer e incluída, aprovada, a proposta do 
Senador Romero Jucá. Portanto, será votado agora na representação do Senado. 
Quem concorda com a posição do Relator permaneça com se acha, quem concorda com o Senador Jucá se 
manifeste de outra forma. (Pausa.) 

Foi rejeitado o parecer do Senador Valadares. 
Portanto, está aprovado na Câmara e no Senado o destaque do Senador Romero Jucá.  
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, quero só fazer um registro. Esse texto não constou 
de LDOs anteriores. O processo de acordo que foi construído, de Oposição e de Governo, foi baseado em cima 
da simetria havida em textos da LDO anteriores. Inclusive foi assim que nós conseguimos, por entendimento, 
destacar os investimentos, se eventualmente a Lei Orçamentária não for aprovada.  
Nós estamos abrindo aqui um precedente inadequado, perigoso e que não tinha sido objeto do nosso acordo.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Destaque 125 foi aprovado na representação da Câmara e 
na do Senado. 
Passaremos agora o próximo destaque, do Senador Antônio Carlos Valadares. 
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, pela ordem. Antes de dar o parecer sobre 
o próximo destaque, eu vou colocar as coisas como realmente aconteceram. De fato, eu não recebi telefonema 
de nenhum Ministro de Estado. A única... Dois Senadores estiveram comigo: o Pedro Taques, falando sobre 
esse assunto da PETROBRAS, e o Senador Pimentel. Claro que V.Exa. é o autor, praticamente. Mas eu disse 
ao Senador Pimentel: “Olha, eu tenho uma certa preocupação com esse destaque. Eu gostaria de receber um 
documento, por escrito, manifestando a posição do Governo.” Então o nosso Senador José Pimentel disse que 
por escrito não daria, porque poderia abrir oportunidade para que outras demandas surgissem no âmbito da 
Comissão.  
Quando ele disse que não assinaria o destaque, eu pensei que ele não estava muito interessado na emenda do 
Senador Jucá. Na realidade, eu me equivoquei. S.Exa. abertamente aqui trabalhou pela aprovação do destaque 
do Senador Jucá. Por isso, é verdade que eu gostaria que viesse a lume. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, passamos agora ao Destaque 189, de autoria do 
Deputado João Dado, relativo à Emenda 50170002, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação. 
Com a palavra o Deputado João Dado. 
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esta emenda é para cumprir a 
Carta Maior brasileira.  
A Constituição Federal estabelece em quatro dispositivos, quatro dispositivos diferentes — art. 51, quando trata 
da Câmara dos Deputados; art. 52, quando trata do Senado Federal; art. 99, quando trata do Poder Judiciário; 
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art. 127, quando trata do Ministério Público da União... O que dizem esses comandos constitucionais? Dizem 
que tem de haver autonomia orçamentária e financeira entre os poderes. Esses artigos apenas repetem o que 
está no art. 2º da Carta Maior brasileira.  
Vejam a importância do art. 2º: “São Poderes da União, independentes e harmônicos”. Não é o que está 
acontecendo no nosso País. No nosso País, nas últimas décadas, as Leis de Diretrizes Orçamentárias não estão 
oferecendo os limites dentro dos quais os poderes, de forma independente, harmoniosa e autônoma, pudessem 
decidir, eles próprios, em relação às suas despesas com pessoal e obrigações sociais.  
 É disso que está tratando esta emenda, e eu gostaria de mencionar que a emenda é da Comissão de 
Finanças e Tributação. A única emenda do Congresso Nacional que trata tecnicamente das matérias 
orçamentárias e, portanto, pode oferecer adequação ou inadequação aos projetos foi aprovada unanimemente 
naquela Comissão. O que nós procuramos fazer na Comissão de Finanças? Exatamente o que diz o nosso 
Relator, o Senador Valadares, na sua exposição de motivos.  
Está aqui, na folha 14 da exposição de motivos de V.Exa., Senador Valadares. A iniciativa é privativa do Poder 
Executivo na elaboração do Anexo V da LOA, que integra a proposta orçamentária, combinado com a ausência 
de parâmetros na LDO. V.Exa. diz isso.  
O que isso tem provocado? Faz com que esses demais poderes e o MPU fiquem  na dependência daquele para 
a inclusão de suas proposições, que tratam de despesas com pessoal. É disso que estamos tratando. O nosso 
Relator, com competência, buscou fazer o entendimento político entre os poderes para que essa emenda fosse 
acatada.  
De que trata essa emenda? Trata, pura e simplesmente, de cumprir os comandos constitucionais. Nós, desta 
Comissão, juramos defender a Constituição brasileira, juramos cumprir com os preceitos constitucionais. Não 
estamos fazendo isso porque não estamos definindo os limites em que as despesas com pessoal pudessem ser 
exercitadas, autônoma e independentemente, pelos poderes.  
Qual é a proposta da Comissão de Finanças e Tributação? O que ela diz? Ela é conservadora, ela fala numa 
média aritmética dos anos 2009, 2010 e 2011, como disse o Senador Valadares em seu parecer, para que nós 
pudéssemos oferecer esses limites e, assim, garantir, minimamente, a autonomia orçamentária dos demais 
poderes da República.  
Ao fazê-lo, nós, da Comissão de Finanças e Tributação, entendemos estar dando uma contribuição para o País, 
porque entendemos que não pode mais remanescer, como está escrito no § 3º do art. 75 do substitutivo do 
Senador Valadares. Isso está escrito, Sras. e Srs. Parlamentares. Para fins de elaboração do anexo previsto no 
§ 1º, o Anexo V da LOA, os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público da União informarão os 
órgãos setoriais do sistema de planejamento e de orçamento federal; submeterão a relação das modificações 
pretendidas a quem? A uma Secretaria de Orçamento Federal. É disto que estamos falando: há uma submissão 
de poderes da União em relação a uma Secretaria de um Ministério de Planejamento.  
Não penso que nós possamos continuar nessa caminhada. Temos que caminhar no sentido de permitir aos 
poderes, por exemplo, conferir os reajustes corretos, apenas de atualização monetária da inflação que corroeu 
os salários do Judiciário, do MPU, do TCU. 
Portanto, Sr. Presidente, peço aos membros desta Comissão que exercitemos o poder de que nós dispomos, 
independente e autônomo, de decidir que a LDO, daqui para a frente, contemple a definição de limites dentro 
dos quais os demais poderes, não só o Executivo, possam exercitar a autonomia orçamentária e financeira.  
Esta é a nossa solicitação para que votem favoravelmente a esta emenda. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado ao Deputado João Dado. 
 Com a palavra o Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, ... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, 189. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Deputado João Dado, a sua proposta mereceu 
estudos acurados da nossa Consultoria. Tive várias reuniões e levei sua emenda como proposta nossa ao 
Ministério do Planejamento. Verifiquei que, se eu insistisse na aprovação dessa emenda tal como foi redigida, o 
Governo vetaria. Então eu procurei outra saída, já que não havia acordo entre os 3 poderes e o Ministério 
Público para a consecução de uma emenda contemplando reajustes para todas as categorias. Eu entendi que 
um Poder sozinho não pode representar todos os demais, de acordo com art. 109 da Constituição. É preciso que 
haja uma aceitação dos três, sem o que nada vai acontecer. Isso é o que diz a nossa Constituição.  
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 Por isso eu propus, no lugar da sua emenda, que eu considero louvável — uma preocupação com os 
diversos segmentos que não tiveram os reajustes que foram objeto de luta constante durante todos esses anos 
—, apresentei uma alternativa, abrindo uma janela para negociação efetiva até a elaboração do Orçamento de 
2013, vazado nos seguintes termos do art. 74, “a”: “Fica autorizada a inclusão de recursos do Projeto de Lei 
Orçamentária, com vistas ao atendimento do reajuste, a ser definido em lei específica, dos subsídios e da 
remuneração dos agentes públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do MPU.”  
 Com essa proposta, tenho certeza absoluta, os debates e as articulações irão se intensificar até o fim 
de agosto, quando o Governo poderá colocar na Lei Orçamentária os parâmetros necessários à fixação de um 
reajuste justo e adequado para todas as categorias.  
 Eu fui procurado por várias entidades do funcionalismo público do Poder Executivo e também do Poder 
Judiciário, e a fórmula que eu apresentei, essa que eu li, foi aceita sem maiores resistências. Aliás, o próprio 
Presidente do Supremo está preocupado com seu corpo técnico de funcionários, que está fugindo, saindo do 
Supremo atrás de melhores salários, e ele aceitou e ainda teve a delicadeza de me telefonar, agradecendo esse 
mecanismo que nós conseguimos incluir na LDO.  
 De forma que eu lamento não poder atender à emenda de V.Exa., mas foi uma ideia que eu assumi, 
cheguei a levar ao Governo, mas a Ministra foi bastante firme e positiva. Ela disse que o Governo vetaria. Sendo 
assim, procurei uma que o Governo não vete, mas que abra uma janela, uma grande possibilidade para um 
acordo, e o Poder Legislativo é totalmente favorável.  
Pela rejeição da emenda.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador. 
 Cadê o destaque, por gentileza? 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, ... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Zeca Dirceu.  
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Antes da votação, queria fazer um apelo aqui para que não se 
repetisse o que aconteceu na votação anterior. Quando a votação já tinha sido encerrada, com o resultado 
declarado, foi colocada em dúvida a capacidade do Presidente e da assessoria de visualizar o Plenário. Depois 
se confirmou aquela como uma visualização correta.  
 Então, faço aqui um apelo a todos no sentido de que possamos dar celeridade às votações.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Srs. Parlamentares da Câmara dos Deputados 
que concordam com o parecer do Senador Antônio Carlos Valadares permaneçam como se acham. Os que 
discordam se manifestem de outra forma. (Pausa.)  
 Portanto, está rejeitado o destaque, que não irá ao Senado. 
 Agora passaremos para o Destaque nº 270, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, à Emenda nº 
20910051, de autoria do Senador Flexa Ribeiro.  
 A palavra está à sua disposição. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta; Sr. Relator, Senador 
Antônio Carlos Valadares; Líder do Governo no Senado; Sr. Líder do Governo na CMO; Senador Pimentel; Sras. 
Senadoras, Srs. Senadores, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu já fiz aqui um apelo, e vou repeti-lo, à 
consciência dos Srs. Parlamentares com relação a essa emenda. Eu não entendo por que o Senador Pimentel 
não concorda em manter o acordo que fiz com o Relator de que a emenda estaria no caput do artigo.  
 Não quero, Sr. Presidente, descumprir o acordo que foi feito de não se pedir verificação de quorum ou 
votação nominal. Tenho aqui número de Senadores suficiente para, se quisesse, assim fazê-lo, Presidente Paulo 
Pimenta, porque esta é uma emenda de justiça para mais de 21 Estados da Federação brasileira. Eu quero que 
os Srs. Deputados, já que não farei o pedido de votação nominal, respeitando o esforço do Presidente Paulo 
Pimenta e de todos nós ao longo das últimas semanas para chegarmos a um acordo... É lamentável, Presidente 
Paulo Pimenta, que cheguemos a esta reunião, à última emenda, para rediscutir aquilo que ficou acordado 
anteriormente.  
 Eu quero chamar à consciência os Srs. Deputados, Deputado Puty, que votarão primeiro, que esta 
emenda é apenas um capricho do Governo. É um capricho do Senador Pimentel não acatar a emenda, porque 
ela não traz nada além do que colocar no caput do artigo que o Governo vai respeitar os Estados brasileiros que 
perdem receita ao longo de mais de 15 anos e não são ressarcidos pela Federação; pela União, melhor dizendo. 
Porque todos os Orçamentos, quando chegam ao Parlamento, vêm com rubrica zero para a reposição das 
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perdas da Lei Kandir, e somos nós na Comissão de Orçamento que temos que colocar os recursos para, de 
forma tênue, diria, minimamente, ressarcir, Líder Duarte Nogueira, algo em torno de 15% das perdas reais dos 
Estados da Federação.  
 Minha emenda, ao levar o texto para o caput, faz com que o Executivo, Senador Pimentel, abra no 
Orçamento da União uma rubrica para a Lei Kandir. Só isso. Não diz, Sr. Relator, Senador Valadares, que a 
Presidenta Dilma tem de colocar os 40 bilhões necessários para repor as perdas. Não diz isto. Não diz que a 
Presidenta Dilma tem de colocar 10 bilhões para repor as perdas. Não, não diz. Diz apenas que ela vai ter de 
colocar 1 real. Ela vai ter que abrir uma janela para colocar lá “Lei Kandir”, em respeito aos Estados da 
Federação brasileira. 
 Peço a V.Exa., Deputado Pimentel, que deixe eu concluir o meu raciocínio. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem todo o tempo necessário. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Agradeço a V.Exa. 
 O Senador Romero Jucá é o Relator-Geral do Orçamento. Conversei com S.Exa. que me disse que, se 
a votação chegar ao Senado, vai votar favoravelmente à emenda. É isto, Senador Jucá? (Pausa.) É isto. Está 
confirmando. Era o Líder do Governo no Senado até pouco tempo. Por quê? Porque Roraima é um Estado que 
perde receita, como todos perdem. Aí eu quero ver como é que vamos votar aqui contra os nossos Estados. E 
mais, Senador Pimentel: contra os Municípios, porque 25%... 
Deputado Gilmar, V.Exa. é de Minas. Quero ver V.Exa. votar contra. Quero ver V.Exa. submeter-se ao Executivo 
votando contra Minas Gerais. Quero ver, quero ver. Quero ver o Senador Pimentel votar contra o Ceará... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - V.Exa. disse que ia me dar todo o tempo necessário. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para o senhor argumentar a favor da emenda. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Então V.Exa. está se contradizendo e não é de contradizer-se. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não, não. Eu só estou... 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Ainda há pouco manteve a posição que assumiu de que eu... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador, o senhor não deixou eu concluir o que ia 
dizer... 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Ah... 
  O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador, a sua intervenção está muito boa,... 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Ah, obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... mas, na medida do possível, se o senhor pudesse 
concluir nos ajudaria. Era isso que eu ia dizer. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu quero ajudar os Estados da Federação. 
 Então, quero fazer um apelo aos Srs. Deputados: votem com seus Estados, votem com seus 
Municípios. Vinte e cinco por cento dos recursos que irão da Lei Kandir... Não tenho nenhuma esperança de que 
nós consigamos aqui, mesmo com a boa vontade do Relator-Geral, colocar no Orçamento valores que possam 
vir a compensar os Estados. Não vamos conseguir. Mas o que nós conseguirmos vai diminuir a carência dos 
Estados e dos Municípios. No meu Estado, o Pará, nós temos 143 Municípios e 126 estão inadimplentes — 126 
não podem receber, Deputado Gilmar, transferência nem do Governo Federal nem do Governo do Estado. 
Muitos Prefeitos desses Municípios são do PT, e por mais que a Presidenta Dilma queira ajudá-los não pode. 
Nessa mesma situação devem estar os Municípios do resto dos Estados brasileiros. Então estamos aqui 
fazendo justiça aos Estados e aos Municípios.  
 Quero, ao encerrar, pedir aos Srs. Deputados: por favor, nós não estamos aqui mudando nada. Nós 
estamos colocando o texto no caput do artigo por uma razão muito simples. O Relator diz que atendeu a minha 
emenda, mas a colocou no parágrafo. S.Exa. sabe e todos também que o Executivo vai vetar, como vetou em 
todos os anos anteriores, o que está no parágrafo. Vai ser vetado. E no caput ela não pode vetar, o Executivo 
não pode vetar. Ela vai ter que colocar pelo menos 1 real. Basta 1 real para abrir a janela. 
 Então, quero fazer um apelo à consciência dos Srs. Deputados: votem com as pessoas, votem com os 
cidadãos, votem com quem os trouxe para cá, votem com os Estados, votem com os Municípios, votem pela 
emenda, rejeitando o parecer do meu amigo fraterno — S.Exa. gostaria de ter atendido, mas o Governo deu 
ordens. O Governo foi lá e disse: “Tem que rejeitar, tem que rejeitar”. Este Governo ditatorial, Seu Zeca, 
ditatorial. Este Governo que trata o Congresso como se fosse algo que não é. É importante que o tempo passa... 
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(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Hem? Não é massa de manobra, a bancada do Governo está 
ficando movediça, está ficando movediça. Já tivemos aqui obstrução de parte da bancada, isso está mudando. 
 Vou concluir fazendo um último apelo, Zeca: vote a favor do Paraná, vote a favor do Paraná. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Quero pedir aos Srs. Deputados que aprovem a emenda. 
Aprovando a emenda estarão ajudando todos os brasileiros de cada Estado que aqui representam. 
 Muito obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Antônio Carlos Valadares. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Presidente, justamente para fazer face a uma 
longa amizade e respeito que tenho pelo Senador Flexa Ribeiro, procurei contribuir com o seu pensamento 
desde a primeira hora. Tanto que no texto existem três dispositivos que garantem a pretensão do Senador Flexa 
Ribeiro. 
 No adendo, onde nós incluímos o § 2º ao art. 12, e o Governo, cautelosamente, colocou dois incisos ao 
art. 12, dizendo:  
  “XII - ao auxílio financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para fomento das 
exportações;”  

 Quer dizer, o projeto de lei orçamentária terá que discriminar o auxílio financeiro aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para fomento nas exportações. A pretensão está atendendo ao nobre Senador. 
  “XIII - às transferências aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para compensação 
das perdas de arrecadação decorrente da desoneração das exportações (...)” etc., etc. — Lei Kandir. 
 Então, o Governo está sendo benigno com V.Exa. 
 (Não identificado) - Ai, meu Deus do céu. 
 O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - E o Relator mais ainda, porque criamos um 
novo mecanismo, que não existia na LDO, dizendo o seguinte: que o projeto e a Lei Orçamentária de 2013 
conterão — nós não colocamos a palavra autorizar, mas, sim, conterão — os recursos destinados ao 
atendimento das proclamações a que se referem os incisos XII e XIII, aqueles a que me referi agora. 
 Para encerrar, Presidente, se porventura o destaque de V.Exa. for aprovado, vai ser um tiro no pé, se o 
Governo vetar. V.Exa. está malhando em ferro frio, meu irmão. Se o seu destaque for aprovado, o Governo, para 
ter flexibilidade na LDO, vai ter que vetar os incisos XII e XIII. Isto é, não vai haver nenhuma referência às 
exportações por compensações aos Estados e Municípios. Aí V.Exa. não entrará pelo cano, mas os Estados e 
Municípios sim. Lamentavelmente, meu irmão. 
 Pela rejeição. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, para argumentar, V.Exa. concedeu... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mostrando a minha boa vontade, vou lhe dar 1 minuto 
para poder fazer a sua réplica. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Um minuto não, 2 minutos. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador, não há previsão regimental. Estou tendo 
boa vontade com V.Exa. Já fui tolerante, V.Exa. sabe disso.  
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Senador Valadares, as nossas calvícies são diferentes da de 
Santo Antônio. Então, agradeço a generosidade a V.Exa. Quero propor a V.Exa. trocar três por uma, tire as três 
e coloque a minha. V.Exa. me atenderá. 
 Eu quero dizer a V.Exa. que não vai encobrir o sol com a peneira. V.Exa. sabe. O Senador Pimentel foi 
aí, por trás de nós, dizer: “O Governo não aceita, o Governo não tem acordo”. Sabe que é completamente 
diferente o que eu estou propondo e o que V.Exa. disse. 
Peço aos Srs. Deputados que votem pela emenda e contra o parecer do Relator, a favor dos Estados e 
Municípios.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado.  
 Em votação. 
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 Os Srs. Deputados que concordarem com o parecer do Senador Antônio Carlos Valadares, pela 
rejeição do destaque, permaneçam como se acham. Os que discordarem se manifestem de outra forma. 
(Pausa.) 
 Rejeitado o destaque. Portanto, ele não irá ao Senado. 
 Vamos ao último destaque, de nº 275, de autoria do Deputado Paulo Rubem Santiago, relativo à 
Emenda nº 12970001. 
Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, tenho a convicção de que esse 
destaque será aprovado pelas seguintes razões. 
 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, por gentileza, é o último destaque, e o 
Deputado Paulo Rubem Santiago merece toda a atenção do Plenário. 
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje eu completo 57 
anos e até esta hora estamos aqui batalhando. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Hoje é seu aniversário?  
 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Hoje, 57 anos. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Receba uma salva de palmas deste Plenário. 
(Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente,  eu tenho a convicção de que este 
destaque vai ser aprovado por duas razões. A primeira é porque não implica nenhum impacto orçamentário e 
financeiro nem implica nada de diferente do que já está sendo proposto no projeto de lei para a LDO de 2013. 
 Em segundo lugar, esse destaque é oriundo da decisão tomada há 15 dias, na Comissão Especial do 
Plano Nacional de Educação, na qual as bancadas do PT, PMDB, PSB, PTB, PP e PR, à unanimidade dos 
partidos representados naquela Comissão, votaram pela meta dos 10% do financiamento do PIB para a 
educação em 10 anos. 
 Eu chamaria, portanto, a atenção dos Srs. Deputados e Senadores para o seguinte: por que estamos 
retirando, da meta do superavit primário, nobre Senador Antônio Carlos Valadares e Liderança do Governo, 
mantendo fora da meta do superavit primário, as obras do PAC? Por que estamos colocando fora da meta do 
superavit primário os encargos de investimento do Programa Brasil Maior e Brasil Sem Miséria? Porque são 
investimentos estratégicos. 
 E aí eu destacaria para os Srs. Deputados e Senadores: a previsão de obras do PAC que estarão fora 
da meta do superavit primário para o próximo ano é de 45 bilhões de reais. O nosso destaque equivale a 10% 
disso. 
 Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, atualmente, nós atingimos a meta de 5,1% de investimentos em 
educação para os quais a União contribui com apenas 20%. A União entra com 0,97% do PIB. 
 Se sairmos de 5% para 10%, em 10 anos, vamos ter um acréscimo de novos 5%, o que dá 0,5% do 
PIB/ano novos de investimentos para a educação, nas três esferas de governo. 
 Aplicando o mesmo percentual de participação na União, Deputado Paulo Pimenta, significa que nós 
estamos propondo que o Governo, a partir de agora, para que iniciemos o primeiro ano da década do novo 
Plano Nacional de Educação, mantenha fora da meta do superavit o equivalente a 0,1% do PIB, que dá, em 
valores de 2012, 4,5 bilhões de investimentos em educação. 
 Tenho a absoluta convicção de que a bancada do PT, do PMDB, que os demais partidos, inclusive os 
da Oposição, que se unificaram na Comissão Especial do PNE pela meta de 10%, todos temos convicção de 
que investimento em educação é tão importante e estrutural quanto são os investimentos do PAC e do Programa 
Brasil Sem Miséria. 
 Então, concluo, defendendo, com as bancadas que estavam juntas há 15 dias na Comissão Especial do 
PNE — as bancadas do PT, do PMDB, do PTB, do PSB, do PR, do PP e dos demais partidos —, que 
mantenhamos essa lógica. O que estamos propondo é apenas que 10% do que vamos retirar da meta do 
superavit, que são os 45 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento, portanto, 4,5 bilhões de 
investimentos em educação, sejam mantidos fora da meta do superavit. 

40 
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 Não causa nenhum impacto orçamentário, não compromete a meta fiscal, não compromete a meta do 
superavit, até porque — encerro definitivamente —, de janeiro a abril deste ano, a meta prevista na LDO era de 
29 bilhões, e nós executamos 16 bilhões acima da meta. Nós executamos 45 bilhões com a meta do superavit. 
 Portanto, para que sigamos construindo as condições de consolidação, na próxima década, das metas 
do Plano Nacional de Educação, que é tão importante e tão estratégico quanto o PAC e o Brasil Sem Miséria, 
apelo às bancadas que aprovemos juntos os 10% do PIB para a educação, para que aprovemos a retirada dos 
investimentos federais na educação da meta do superavit primário. 
 Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
 Passo a palavra ao ilustre Relator, Senador Antônio Carlos Valadares, para dar o parecer ao último 
destaque. 
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. Presidente, em que pese o respeito pelo nobre 
Deputado Paulo Rubem Santiago, pela sua proposta, que vem ao encontro de todos nós, prioridade para a 
educação, sabemos que o Brasil, pela exploração do pré-sal, uma riqueza incomensurável descoberta pela 
PETROBRAS, que agora já está em fase de exploração através de fundo já criado, terá condições, sem dúvida 
alguma, de proporcionar à educação recursos essenciais para livrar o nosso País ainda dos reflexos de uma 
estrutura subdesenvolvida, que conduz à pobreza, à violência, à criminalidade. 
 De outro lado, a saúde, que é um ponto estratégico a ser cuidado por todos nós, e também a segurança 
pública, merece a mesma preocupação relacionada na emenda pelo Deputado Paulo Rubem Santiago. 
 Por isso, lamentavelmente, devido às condições que estamos vivendo em nosso País, onde a educação 
é prioridade e é uma das metas do Governo o aprimoramento da qualidade de ensino e da melhoria de toda a 
estrutura educacional do nosso País, não só no nível técnico, mas também no universitário e, principalmente, no 
fundamental, propomos que essa emenda seja rejeitada. A Constituição já garante recursos certos, 
determinados e permanentes. 
 Quanto ao nosso pré-sal, inclusive, tenho uma emenda, que está sendo discutida no Senado, para que 
50% dos recursos do pré-sal sejam direcionados para a educação. 
 Então, sem dúvida alguma, é uma proposta que tem o apoio do PDT, do PCdoB e do PT no Senado 
Federal. 
 Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente. 
 Pela rejeição. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador. 
 Em votação. 
 Os Parlamentares da Câmara dos Deputados que concordam com o parecer do Senador Antônio 
Carlos Valadares pela rejeição permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 O parecer do Senador Antônio Carlos Valadares foi rejeitado, não vai ao Senado. 
 Senhores, concluímos a votação dos destaques. Agora vem o 271. 
 Votação em globo dos destaques. 
 Existe um Destaque, de nº 271, que teve o parecer favorável do Senador Antônio Carlos Valadares. Os 
demais destaques tiveram voto do Relator pela rejeição, com exceção dos destaques que foram objeto da 
análise em separado. 
Portanto, a votação global prevê a rejeição de todos os destaques, com exceção do Destaque nº 271. 
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer do Senador Antônio Carlos Valadares pela aprovação do 
Destaque nº 271 e pela rejeição dos demais permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Segundo informação, é preciso primeiro a votação do Destaque nº 271. 
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
Agora, a rejeição de todos os demais. (Pausa.) 

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

Já foram rejeitados, não vão ao Senado. 
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Quero só fazer um registro aqui de agradecimento ao Sr. Orlando de Sá Cavalcante Neto, Consultor Geral de 
Orçamento do Senado Federal e, em nome dele, à Consultoria do Senado; ao José de Ribamar Pereira da Silva 
e à Ionara Oliveira Cardoso Oliveira Cruz, pelo trabalho incansável junto ao Senador Antônio Carlos Valadares; 
ao Sr. Ricardo Alberto Volpe e, em nome dele, agradecer a toda Consultoria de Orçamento da Câmara dos 
Deputados; ao ilustre Senador Antônio Carlos Valadares; aos Coordenadores das bancadas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
Declaro aprovada a LDO e a sessão está encerrada. (Palmas.)   


