
 CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO 

 
NÚCLEO DE REDAÇÃO FINAL EM COMISSÕES 

 
TEXTO COM REDAÇÃO FINAL 

 
Versão para registro histórico 

 
Não passível de alteração 

 
 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 
EVENTO: Reunião Ordinária N°: 1520/12 DATA: 20/11/2012 
INÍCIO: 14h58min TÉRMINO: 16h10min DURAÇÃO: 01h12min 
TEMPO DE GRAVAÇÃO: 01h12min PÁGINAS: 24 QUARTOS: 15 
 
 

DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO 
 
 
 
 
SUMÁRIO: Apreciação das Atas das seguintes reuniões: 
- 5ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 30/10/2012. 
- 9ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 30 e 31/10/2012. 
- 14ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 6 e 7/11/2012. 
- 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13/11/2012. 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 
Há orador não identificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1520/12  20/11/2012 
 
 

 1

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, dentro de alguns minutos 
vamos iniciar a nossa reunião. (Pausa prolongada.)  

Senhoras e senhores, há número regimental para a abertura dos trabalhos. 
Declaro iniciada a 16ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 26, de 2012. 
Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa dos trabalhos. 
Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Informo que está publicada no Diário do Congresso a designação do Deputado Cláudio Puty como 

nosso Vice-Líder do Governo na Comissão. Cumprimento o Deputado Cláudio Puty. Tenho certeza de que a sua 
nomeação será muito importante para esta Comissão. 

Senhoras e senhores, informo que na próxima quinta-feira, às 10 horas, teremos audiência pública, com 
a presença do Presidente do Banco Central, para avaliação do cumprimento dos objetivos e das metas da 
política monetária creditícia e cambial, evidenciando os impactos e o custo fiscal das suas operações e 
resultados demonstrados nos balanços. 

Informo ainda aos senhores e as senhoras que na próxima semana, na terça e quarta-feira, nós 
teremos as audiências públicas do Comitê de Obras Irregulares. É muito importante a presença dos senhores 
nas próximas terça e quarta-feira. (Pausa.) 

Senhoras e senhores, quero propor um entendimento de procedimento antes de darmos início à Ordem 
do Dia.  

Agradeço a presença ao nosso Relator-Geral. Travamos uma série de conversas com os Líderes de 
todos os partidos da Câmara e do Senado. Estamos entrando num momento muito importante e, mais do que 
nunca, é necessário esforço para o entendimento da Comissão. Temos hoje um quorum importante e, sem 
dúvida alguma, temos condições, inclusive, de votarmos questões aqui, mesmo que não haja consenso. Mas 
não é esse o entendimento nem a disposição deste Presidente, que tem feito aqui sempre um esforço no sentido 
de se chegar ao entendimento com a Oposição e com todos os partidos.  

A proposta que nós apresentamos aqui para o entendimento geral da Comissão — eu gostaria que os 
senhores observassem para ver se há a possibilidade de construirmos um entendimento em cima desses pontos 
— é, primeiro, votarmos hoje a Medida Provisória nº 583, que está pronta para ser votada e que trata de 
recursos para os efeitos da seca. Votaremos o relatório preliminar ao Orçamento, elaborado pelo nosso Relator-
Geral, o Senador Romero Jucá.  

Os PLNs que podem ser votados hoje nós remeteremos todos eles para o Congresso. Não vamos 
deliberar mais nenhum PLN. Serão lidos e relatados diretamente em plenário. E nós teremos aqui reuniões 
deliberativas somente quando da análise dos relatórios dos sub-relatores setoriais. E este é o prazo para que 
nós possamos ter construído um entendimento de procedimentos, entendimento este imprescindível para que o 
próprio Congresso possa deliberar não só os créditos que já estão lá, como também os novos créditos que nós 
vamos remeter. Todos os que conhecem o Congresso Nacional sabe que não existe a possibilidade de 
deliberarmos no Congresso sem entendimento.  

Portanto, temos esse prazo para construirmos com o Governo e com a Oposição um acordo de 
procedimentos que possibilite que esse entendimento se realize. A votação que nós faríamos no dia de hoje 
seria um gesto, tanto por parte dos partidos do Governo como dos partidos da Oposição, de crédito na 
construção desse entendimento.  

A palavra está à disposição dos Srs. Líderes que quiserem levantar alguma questão sobre a proposta 
de procedimento e de encaminhamento que eu estou aqui apresentando a todos os senhores e a todas as 
senhoras.  

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Congressistas, 
entendendo que o prazo do calendário para se cumprir a votação de todos os procedimentos é bastante exíguo 
e que sem a apreciação e a votação do relatório preliminar dificilmente se chegaria ao prazo para se votar o 
Orçamento até o dia 20 de dezembro, entendendo também que sem a votação do relatório preliminar os 
Parlamentares não podem apresentar as emendas ao Orçamento da União, entendendo também que este prazo 
deverá ser fixado após a votação do relatório preliminar, nós, numa demonstração de boa vontade não apenas 
para com esta Comissão de Orçamento, mas, sobretudo, para com V.Exa., que tem se havido com muita 
correção, seja na direção dos trabalhos desta Casa, seja na condução do diálogo com os partidos de oposição, 
entendendo o apelo de V.Exa. para que possamos votar hoje esse relatório preliminar, entendendo as questões 
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que estão sendo colocadas pela Oposição e pelos partidos da Oposição, V.Exa. assume integralmente essas 
nossas proposições, como também V.Exa., que é fiador do acordo, se não houver o entendimento por parte do 
Governo de que o tratamento que é dado aos partidos de oposição não for reformulado, V.Exa. também 
suspenderá as votações seguintes. 

É fundamental que se coloquem essas questões, porque não queremos de forma nenhuma prejudicar a 
execução orçamentária, mas não queremos também prejudicar Prefeitos, Governadores, gestores de partidos 
que ora estão na oposição, porque Prefeito, Governador, esse não faz oposição. Prefeito e Governador têm que 
ter os recursos necessários para as suas ações de Governo. E esse Governo não tem tido esse tipo de visão. 

Portanto, acatando o apelo de V.Exa. e com o crédito que V.Exa. adquiriu junto aos partidos de 
oposição, nós concordamos em votar hoje a Medida Provisória nº 283, que destina recursos a regiões de seca, e 
também esse relatório preliminar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 
Volto a dizer aquilo que tive a oportunidade de dizer aos Líderes: não há possibilidade de votarmos 

nenhuma questão do Congresso sem que haja o entendimento. 
Portanto, a decisão que estamos tomando de não votarmos, inclusive os PLNs, hoje, remetermos todos 

ao Congresso, por si só, vai ajudar para que nós possamos o mais rapidamente possível produzir um 
entendimento que permita as votações necessárias para a votação e a aprovação do Orçamento. 

Senhoras e senhores, mais alguma questão? Nós vamos imediatamente entrar na Ordem do Dia. 
Senador Paulo Paim. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, é uma questão de esclarecimento para a posição que 

irei tomar mediante o relatório preliminar. 
Pela informação que recebi, o Senador Romero Jucá, Relator, rejeitou todas as emendas apresentadas. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu atendi a Emenda nº 1, que abre a possibilidade de as emendas 

de 2 milhões da saúde poderem ser feitas em investimento para qualquer setor do Ministério da Saúde. Antes 
era somente no Fundo, e nós estamos possibilitando que seja FUNASA ou outros setores de investimento. 

O SR. SENADOR PAULO PAIM - Muito bem. Eu apresentei a Emenda nº 3, que trata do benefício dos 
aposentados e dos pensionistas. A pergunta que eu faço ao Relator e ao Presidente: é este o momento que eu 
tenho para defender a emenda? Eu queria, então, fazer o debate sobre a situação dos aposentados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - No momento em que nós colocarmos em discussão o 
relatório, V.Exa. terá sua oportunidade. 

O SR. SENADOR PAULO PAIM - O.k., Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Aproveito para fazer aqui o registro, em seu nome, 

hoje é dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, V.Exa. é um ícone dessa luta. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Muito obrigado, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Aqui quero publicamente homenageá-lo nesta data. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Eu me sentiria homenageado, principalmente, se aprovássemos a 

emenda dos aposentados. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Hoje é o Dia da Consciência Negra. No Dia do 

Aposentado nós vamos ver se... 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - São os dois mais discriminados no País, Presidente, negro e idoso. É 

por isso que estou aqui. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está certo, Senador Paulo Paim. 
Nosso Vice-Líder do Governo, Deputado Cláudio Puty. 
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Presidente Paulo Pimenta, Relator Romero Jucá, eu gostaria de, 

usando da palavra em nome da Vice-Liderança, saudar a nossa oposição, saudar Pauderney Avelino, saudar 
Bruno Araújo, saudar todos os membros da oposição que concordaram em nos dar esse crédito, literalmente 
inclusive, para que nós possamos votar hoje a medida provisória e o relatório e assim abrir um processo que 
interessa não só a todos os Parlamentares, mas ao Brasil. 

Portanto, parabenizo o Presidente Paulo Pimenta pelo acordo feito e quero dizer que faremos todos os 
esforços para que haja o melhor canal de diálogo possível, Deputado Pauderney Avelino. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Ronaldo Caiado. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para reafirmar nosso acordo. 
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Nós tivemos o reconhecimento dos gestos dos partidos de 

Oposição e gostaríamos de pedir a todos os membros da Comissão que entendessem — caso realmente o 
acordo não seja cumprido nos próximos 14 dias, momento em que serão apreciados os relatórios setoriais — e 
não responsabilizasse a Oposição pela não aprovação do Orçamento. É fundamental que depois não venham 
desenhar outro quadro diferente do que foi acertado na data de hoje.  

Fica claro aqui que, conforme estabelece o Regimento, art. 82, se forem feitos por acordo, todos os 
projetos terão, no mínimo, um prazo de 22 dias. Se formos seguir o Regimento, art. 82, inciso X até o XV, são 41 
dias. Então, realmente isso já mostra que não teria como este Orçamento ser votado. 

O entendimento é necessário, assim como também o cumprimento do acordo que está sendo feito. A 
cada momento está sendo procrastinada essa decisão, adiada, pedindo entendimento de nossa parte e que a 
Oposição reflua da sua decisão de não votar enquanto o entendimento e o acordo não forem cumpridos. 

Então, Sr. Presidente, solicito a V.Exa., mais uma vez, que fique bem claro, para que amanhã não 
tentem desenhar nenhum quadro de intransigência ou de radicalismo das Oposições, mas, sim, um tratamento 
mínimo, digno que deve ser dado aos partidos de Oposição no País, até porque eleitor não é eleitor apenas de 
Parlamentares da base do Governo, são eleitores também dos Deputados e Senadores de oposição e, com isso, 
eles têm direito também a todo empenho das suas emendas na área da saúde, educação e tantas outras. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, uma questão aqui pequena, mas vou 

apresentar para que não fique nenhuma dúvida. Temos uma série de obras importantes no COI, e alguns 
Parlamentares manifestaram interesse em visitar obras. Nós, inclusive, temos um convite. Eu me comprometi 
com alguns Parlamentares que desejarem, inclusive, Deputado Mauro Lopes, também. É uma questão formal, 
mas ela precisa ser aprovada aqui na Comissão.  

Então, vamos apresentar um requerimento aqui hoje para poder fazer uma visita à BR-448, no Rio 
Grande do Sul, segunda-feira. Não precisariam nem votar, eu poderia ir lá como Presidente, mas vou submeter a 
votos para formalizar. Se algum outro Parlamentar tiver interesse e quiser dar um tratamento mais amiúde, estou 
me colocando à disposição, junto com o Deputado Mauro Lopes, para que esse Parlamentar tenha espaço para 
discutir, debater e levantar suas dúvidas a respeito de qualquer uma das obras que estão elencadas pelo 
Tribunal de Contas como obras passíveis de paralisação. Correto? Ok. 

Nada mais havendo a tratar, vamos para a ordem do dia. Acharam que eu iria encerrar, não é? 
Farei um registro aqui, porque hoje há vários Parlamentares presentes. Meu amigo Luciano, da Bahia, 

em duas oportunidades presenteou o Presidente com cocadas vindas da Bahia. Vários assessores ficaram de 
trazer coisas dos seus Estados, e, até agora, não apareceu nada, com exceção das cocadas que vieram da 
Bahia. Inclusive, o Deputado Paulo Wagner ficou de trazer um camarão para nós.  

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, por terem sido distribuídas 
cópias antecipadamente. 

Não havendo discussão, conforme estabelecido na alínea “f”, no art. 8º do Regimento Interno, coloco 
em votação as atas das seguintes reuniões: 5ª reunião de audiência pública, realizada no dia 30 de outubro; 9ª 
reunião extraordinária, realizada nos dias 30 e 31 de outubro; 14ª reunião ordinária, realizada no dia 6 e 7 de 
novembro; e 15ª reunião, realizada no dia 13 de novembro.  

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.  
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Em votação na representação do Senado. Os Senadores que as aprovam permaneçam como se 

encontram.  
Aprovadas.  
Conforme decidido na quarta reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de 1988, fica dispensada 

a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista 
com o expediente será enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e Lideranças 
partidárias nessa data. 

Conforme o disposto no parágrafo único, art. 110, da Resolução nº 1, de 2006, passaremos à 
apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória nº 583, de 2012, que “abre crédito extraordinário no 
valor de 676 milhões de reais em favor do Ministério de Integração Nacional”. Relatora: Senadora Ângela 
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Portela. Foram apresentadas 9 emendas. Voto favorável, nos termos da MP, com indicação para a 
inadmissibilidade das 9 emendas. 

A Relatora está com a palavra para a apresentação do relatório. 
A SRA. SENADORA ÂNGELA PORTELA - Vamos à leitura do relatório, Sr. Presidente. 
“Com base no art. 62 da Constituição, a Presidente da República adota e submete ao Congresso 

Nacional, por intermédio da Mensagem nº 108, de 2012, a Medida Provisória nº 583, de 10 de outubro de 2012, 
que “abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 676.000.000,00, 
para os fins que específica”. 

O crédito extraordinário aberto por meio da Medida Provisória 583, de 2012, tem por finalidade atender 
aos subtítulos constantes das seguintes categorias de programação do Ministério da Integração Nacional, 
conforme anexo que a integra: 

  Ações de Defesa Civil — Nacional (Crédito Extraordinário), no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais); Auxílio Ernergencial Financeiro (Lei n° 10.954, de 2004) — Nacional (Crédito Extraordinário), 
no valor de R$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais). 

Segundo a exposição de motivos n° 00221/2012/MP, o crédito, no que se refere às ações de defesa 
civil, tem por finalidade o atendimento às populações vítimas de estiagem prolongada verificada em várias 
cidades do País, em especial nos Municípios da região do Semiárido do Nordeste, notadamente nos casos de 
desastres reconhecidos pelo Governo Federal como situação de emergência e estado de calamidade pública. 

Relativamente ao Auxilio Emergencial Financeiro, nos termos da Lei nº 10954/2004, a exposição de 
motivos justifica que os recursos serão destinados a socorrer e a assistir famílias com renda mensal média de 
até dois salários mínimos atingidas por desastres, que perderam sua produção em decorrência da seca e que 
não contribuíram para o Fundo Garantia-Safra. 

A exposição de motivos explica a relevância e a urgência da matéria com base nas graves 
consequências e nos sérios transtornos oriundos das estiagens, o que caracteriza a essencialidade da atuação 
governamental com vistas a minorar os efeitos acarretados aos moradores das localidades prejudicadas, como 
carência de alimentos e de água para consumo. 

Cabe mencionar, ainda, que o Poder Executivo não indicou as fontes de recursos que viabilizarão a 
abertura deste crédito, nem no texto da medida provisória, nem na pertinente exposição de motivos. 

Recebida no Congresso Nacional, a MP 583/2012 teve fixado o seu cronograma de tramitação e foi 
remetida a esta Comissão Mista de Orçamento, nos termos do que estabelecem as normas regimentais 
pertinentes à matéria. Foram apresentadas nove emendas ao crédito extraordinário. 

Quanto à constitucionalidade, a Constituição autoriza o Poder Executivo a adotar medidas provisórias 
em casos de urgência e relevância (art. 62 da Constituição). Relativamente a matérias orçamentárias, no 
entanto, não pode ser utilizado referido instrumento, salvo no caso de crédito extraordinário, que somente pode 
ser aberto para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública. São, portanto, três os pressupostos constitucionais para a abertura de crédito extraordinário: 
urgência, relevância e imprevisibilidade. 

Adequação Financeira e Orçamentária. 
O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias, na 

forma preconizada pelo citado art. 5º, § 1º, da referenciada Resolução, “abrange a análise da repercussão sobre 
a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial, a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 
do Plano Pluríanual, a Lei de Diretrizes Orçarnentárias e a Lei Orçamentária da União”. 

Quanto ao mérito, Sr. Presidente. Quanto a esse aspecto, não há que se questionar as finalidades do 
crédito, tendo em vista que sua destinação atende a despesas de caráter humanitário, com vistas a minimizar o 
sofrimento de milhares de seres humanos, em linhas gerais, vítimas de estiagem prolongada verificada em 
várias cidades do País. 

Da análise das emendas apresentadas, constata-se que todas devem ser declaradas inadmitidas, por 
contrariarem norma regimental da Comissão Mista de Orçamento, constante do art. 111 da Resolução nº 1, de 
2006, que trata da apreciação dos créditos extraordinários abertos por medida provisória. 

Vamos ao voto. Sr. Presidente. 
Diante de todas as razões expostas, o nosso voto é no sentido de que a Medida Provisória nº 583, de 

10 de outubro de 2012, atende aos preceitos constitucionais que devem orientar sua adoção, e, no mérito, 
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somos por sua aprovação nos termos propostos pelo Poder Executivo, tendo-se por inadmitidas as emendas de 
nos 001 a 009.” 

Este é o nosso voto, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, em votação. 
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação na representação do Senado Federal. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Senhoras e senhores, recebemos esse protótipo do novo avião KC-390, que está sendo desenvolvido 

pela EMBRAER e pela Força Aérea Brasileira. É uma homenagem ao trabalho desenvolvido ao longo dos 
últimos anos por esta Comissão e a apresentação de um projeto que promete ser um grande projeto de futuro 
para a aviação nacional, um avião que vai ocupar um espaço importante no mercado mundial. E os 
representantes da Aeronáutica estão aqui para prestar maiores informações aos Srs. Deputados que ainda não 
conhecem o projeto.  

O Deputado Augusto Coutinho é o Sub-Relator da área e um dos grandes incentivadores do projeto do 
KC-390. 

O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 
Senadores, eu só queria fazer um registro. Pessoalmente, tive a oportunidade de, a convite do Ministério da 
Aeronáutica, conhecer esse projeto. Eu o considero um projeto importante para o Brasil, um projeto inovador, 
porque o Brasil sai na frente, e seria importante que os colegas, Deputados e Senadores, conhecessem um 
pouco do que ele representa para as Forças Armadas do Brasil.  

Queria apenas fazer o registro desse testemunho, porque tive a oportunidade de conhecer 
pessoalmente esse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Augusto Coutinho. 
Pauta nº 26. 
Apreciação do relatório preliminar, com emendas, errata e Adendos 1, 2 e 3 apresentados ao Projeto de 

Lei nº 24, de 2012. Estima receita e fixa despesa da União para o exercício financeiro de 2013.  
Relator-Geral, Senador Romero Jucá.  
Foram apresentadas 127 emendas. 
O voto é pela aprovação do relatório preliminar com emendas, errata e Adendos de nºs 1 e 2, nos 

termos apresentados pelo Relator-Geral. Há também o Adendo de nº 3.   
Nos termos apresentados pelo Relator-Geral, com as alterações decorrentes dos ajustes de redação 

identificados no texto da aprovação da Emenda nº 1 pela prejudicialidade da Emenda nº 62 e pela rejeição da 
demais. 

O Relator-Geral está com a palavra para apresentação do relatório, da errata e Adendos nºs 1, 2 e 3. 
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 Mista de Orçamento.  
A palavra está à disposição do Senador Romero Jucá. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, o 

projeto do Orçamento traz receita de 2 trilhões, 250 bilhões e despesa de igual valor. Desse montante, 610 
bilhões referem-se a refinanciamento da dívida pública, 110 bilhões ao orçamento de investimento das estatais e 
1 trilhão, 530 bilhões ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme apresentado. 

Quero registrar que segui o escopo do relatório preliminar do ano passado. Nós mantivemos os 
mesmos dispositivos, inclusive o mesmo valor de emenda individual, porque para este ano nós vamos ter um 
orçamento com mais dificuldades para confeccionar para o ano que vem do que o Orçamento vigente.  

A estimativa de receitas foi menor. Houve crescimento de apenas 1,2% do Orçamento do ano passado 
para este ano. Portanto, nós procuramos ter o cuidado de atuar seguindo a linha já tomada pela Comissão de 
Orçamento, de responsabilidade fiscal e de cuidado com os gastos públicos. 
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É fundamental registrar duas coisas: mantivemos aqui os mesmos dispositivos do Orçamento anterior e 
não acatamos emendas que definiam novas despesas, porque o relatório preliminar não é o relatório próprio 
para se definir despesas ao Orçamento e, sim, o relatório que fixa normas e procedimentos para construção e 
para o andamento da votação do Orçamento. 

Sendo assim, Sr. Presidente, rejeitei 126 emendas apresentadas e acatei apenas uma, do Deputado 
Edinho Araújo, exatamente por ser uma emenda de procedimento. Ela abria a possibilidade de os 2 milhões 
fixados para a área da saúde serem colocados em qualquer área de investimento da saúde, não só no Fundo 
Nacional de Saúde, mas também no Ministério. 

Então, nós acatamos essa emenda, rejeitamos as demais, apresentamos uma errata de texto e três 
adendos, também anexados aos procedimentos.  

Portanto, este é o relatório.  
Peço a sua aprovação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Senador Paulo Paim. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, Sr. Relator, todo mundo sabe que os aposentados e 

pensionistas do nosso País estão com uma defasagem nos seus vencimentos que ultrapassa a 70%. 
No fim do ano passado, na discussão da peça orçamentária, no plenário, eu diria antevéspera do Natal, 

fizemos um acordo com todos os Líderes de que naquele ano não seria possível, mas que neste ano todos 
trabalhariam em prol de um reajuste para os aposentados do Regime Geral da Previdência Social. 

Inclusive, interrompemos a Vice-Presidente da Câmara, que presidia os trabalhos, interrompemos a 
votação, fomos para uma reunião paralela, e voltamos de lá com esse acordo firmado. E é natural que, este ano, 
nós estejamos aqui com o objetivo de que o acordo seja cumprido. Acordo firmado, na oportunidade, sem 
qualquer obstáculo de nenhuma liderança, naquela oportunidade. 

É bom lembrar que eu estou falando aqui do Regime Geral da Previdência Social; é bom lembrar que 
eu estou falando de um orçamento que é superavitário, acima de 13 bilhões por ano. Se pegarem a retrospectiva 
histórica, nessa área não há déficit. Eu chego a dizer, e repito, que eu renuncio ao mandato de Senador se me 
mostrarem que há déficit no regime geral da previdência urbana, e é disso que eu estou tratando.  

Nós apresentamos aqui uma proposta que nasceu de um debate no próprio Ministério da Previdência. 
Qual o argumento usado, e que nós respeitamos? Disseram: “Paim, não adianta vincular ao salário mínimo, 
porque o Governo não vai aceitar a inflação mais o PIB.” E diga-se: viajei praticamente todo o País para construir 
a proposta da inflação mais o PIB. E a proposta que apresentei foi a inflação e o dobro do PIB. Mas, depois, na 
negociação, junto com as centrais e as confederações, concordei que fosse a inflação mais o PIB, matéria 
articulada junto ao Palácio e, num segundo momento, sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff. 

Estive lá conversando com a Presidenta Dilma antes da votação, inclusive da inflação mais o PIB na 
questão do salário mínimo. Resposta da Presidenta: “Paim, eu não posso assumir qual o índice, mas está 
aberto, a partir de hoje, o debate para construir uma alternativa ao fator previdenciário.”  

E eu espero que a Câmara vote hoje o entendimento do substitutivo construído aqui, de lavra e redação 
do Ministro Pepe Vargas, e, ao mesmo tempo, o reajuste real para os aposentados.  

O que nós construímos nas reuniões das quais participamos? Buscamos um índice medido baseado na 
arrecadação do Fundo de Garantia e da própria Previdência. O índice se chama GFIP. O GFIP, em 2011, 
segundo informações que recebemos, ficou na ordem de 3,5%. 

Então é esse o apelo que faço a todos os Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas.  
Meu amigo Relator e meu colega do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Paulo Pimenta, é esse o 

apelo que eu faço, porque o pessoal que fica nessa faixa não ganha dez salários mínimos coisa nenhuma. 
Mostrem-me quem do Regime Geral da Previdência ganha dez salários mínimos. A maioria, 90%, não passa de 
três salários mínimos, e uma parcela muito pequena chega a três ou quatro salários mínimos. É esse pessoal 
que, quando feito o cálculo, como é feito para o Executivo, Legislativo e Judiciário, foi cortado ao meio pelo fator 
previdenciário.  

Vamos pegar o caso de uma mulher: ela ganhava 2 mil reais, aposentou-se com mil reais e, na hora do 
reajuste, não ganha nem acompanhando o salário mínimo nem acompanhando quem está na ativa.  

Entendo ser uma proposta equilibrada, tranquila, justa e que esta Casa poderia aprovar.  
Pegando o gancho do meu querido Presidente Paulo Pimenta, hoje é 20 de novembro, dia nacional de 

combate a todos os preconceitos. Infelizmente, no nosso País, há um preconceito ainda muito grande. E não vou 
citar preconceito contra negros, índios, mas contra os idosos. Hoje é o dia de nós mostrarmos que o Congresso 
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Nacional, na sua independência, aponta uma política de reajuste também para o aposentado do Regime Geral 
da Previdência Social, que são os mais pobres, já que a questão do salário mínimo, graças a Deus, está 
resolvida. 

O salário mínimo cresce todo ano a inflação mais o PIB. Eu sei que o GFIP é um pouco menor que o 
PIB. Mas não há problema. Entendo que por aí nós poderemos construir um grande acordo. Por isso peço o 
entendimento do nobre Relator e de todos os Senadores e Deputados para que a gente aprove a proposta.  

É uma questão de justiça para aqueles que estão há muito, muito tempo sem um centavo de reajuste. 
Para não dizer que estão há muito, muito tempo sem um centavo, na véspera da reeleição, agora, do nosso 
projeto nacional — sou da base do Governo —, nós aprovamos 80% do PIB. Esse índice deve dar menos que 
80% do PIB, como nós aprovamos naquele momento. E o Presidente Lula sancionou.  

É bom dizer que, se fosse o substitutivo do Pepe, o Presidente Lula também o teria sancionado. O que 
ele não aceitava era o meu projeto original, que mantinha o fim do fator e ficava só o tempo de contribuição. 

Eu entendo que essa matéria foi bem discutida. Foi discutida no Ministério da Previdência e também 
com a sociedade. E é possível, a partir daqui, mediante a votação desta emenda, nós construirmos um grande 
acordo no plenário do Senado, quando da votação do Orçamento.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador Paulo Paim.  
Quero registrar a presença no plenário do nosso sempre colega Ricardo Barros, que nos prestigia neste 

momento. S.Exa. tem muita experiência e conhecimento das lidas aqui da nossa Comissão. 
Mais algum Parlamentar deseja fazer uso da palavra? 
Deputado, a palavra está a sua disposição. 
O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Srs. Deputados, Srs. Senadores, na condição de 

Coordenador do Comitê de Admissibilidade de Emendas, queria registrar minha estranheza com a presença 
desse adendo que surgiu aqui. Estamos no espírito... 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Quero apenas registrar que já foi solicitada a retirada do adendo. 
Ele havia sido feito antes do entendimento. É importante retirá-lo.  

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É, porque nós estamos numa política de cooperação, de 
acordo. Assinei, em cima da hora, o relatório preliminar. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu ia pedir a palavra exatamente para registrar que foi retirado o 
adendo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foi uma falha minha, Deputado.  
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Foi retirado o adendo. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Peço desculpas a V.Exa. Inclusive o Senador havia 

pedido a palavra e eu acabei concedendo a palavra a V.Exa. Então, a culpa é desta Presidência. 
O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Está ótimo, então. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra ainda está à disposição. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir... 
O Senador já solicitou a retirada do Adendo nº 3.  
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, em respeito ao Senador Paulo Paim, ao que 

S.Exa. colocou, gostaria apenas de fazer um registro, antes de nós votarmos a matéria.  
É exatamente o seguinte: entendo louvável e meritória a luta do Senador Paulo Paim e de todos 

aqueles que defendem o ganho real acima de um salário mínimo para os aposentados. 
Acontece que eu rejeitei essa emenda, porque ela fixava e definia valores para esse tipo de reajuste. E 

nós entendemos que não é no relatório preliminar que isso deve ser discutido.  
Eu mantive no relatório preliminar a possibilidade de se discutir no futuro essa questão, de acordo com 

a possibilidade de recursos no debate da confecção do Orçamento. 
Portanto, nós rejeitamos aqui no relatório preliminar essa matéria, mas vamos discutir, no mérito, no 

momento oportuno, tanto no relatório setorial quanto no relatório geral, essa questão que foi aqui levantada pelo 
Senador Paulo Paim, inclusive com debates ocorridos no ano passado. 

Portanto, quero registrar, por uma questão de forma, que nós indeferimos essa emenda e outras 
emendas que configuravam despesas e efetivavam valores para o relatório preliminar. 

Esse foi o motivo da negação. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador. Senhoras e Senhores... 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, é possível uma questão de ordem? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tem a palavra o Senador Paulo Paim. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - O Senador Romero Jucá aponta que no relatório setorial esse tema 

voltará à discussão, ou no geral. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Ou no geral. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Pergunto a V.Exa.: quem é o relator dessa área da Previdência? Já 

está indicado? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um momento, Senador Paulo Paim. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Os dez relatores setoriais já estão indicados. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - E dessa área da Previdência? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já estou checando aqui para informar a V.Exa.  
O SR. SENADOR PAULO PAIM - É o senhor? 
O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Pode ficar tranquilo que eu vou construir... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Armando Monteiro. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - O Senador Armando Monteiro é o Relator dessa área da 

Previdência. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Senador. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Independentemente do resultado da votação, eu quero dizer que 

continuarei, naturalmente, junto ao relator setorial debatendo esse tema e apresentarei também o destaque em 
plenário.  

Claro que eu acredito na votação favorável à minha emenda aqui neste plenário. Uma vez aprovada 
aqui, fica mais fácil a discussão e a aprovação junto ao relatório setorial que trata da questão da Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, a discussão está encerrada. 
Comunico a V.Exas. que temos destaques para votação em separado.  
Estamos fazendo o levantamento de quantos destaques foram apresentados.  
O relatório, a errata e os Adendos de nºs 1 e 2 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 Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovados por unanimidade, ressalvados os destaques.  
Temos 16 destaques, para surpresa deste Presidente. 
Nós vamos passar para o Relator analisar os destaques. Enquanto ele analisa os destaques, vamos 

votar o requerimento para a visita na obra do COE.  
Deputado Mauro Lopes. 
Requerimento para inclusão na Ordem do Dia do Requerimento 06, de 2012, de autoria do Deputado 

Mauro Lopes. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, em votação na representação da Câmara dos Deputados (Pausa.) 
Aprovado.  
Em votação na representação do Senado Federal. (Pausa.) 
Aprovado. 
Está aprovado o requerimento de inclusão da matéria na Ordem do Dia.  
Tem a palavra o Deputado Mauro Lopes. 
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Srs. Deputados, Sras. Senadoras Ângela Portela e Ana Rita, Srs. 

Senadores, Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, o Requerimento nº 6, de 2012, requer diligência 
compreendendo a visita de membros desta Comissão às obras de implantação e pavimentação de trecho 
rodoviário entre Porto Alegre, Esteio e Sapucaia, no Estado do Rio Grande do Sul, BR-448, em que foram 
identificados graves indícios de irregularidades pelo TCU, com recomendação de paralisação. 

E considerando que essa rodovia é de relevância para o Estado, uma vez que a BR-116 está saturada, 
já com 120 mil veículos/dia, com a construção dessa BR- 448, vai receber uma carga de 40 mil veículos, vai 
desafogar o trânsito da 116. É inconcebível manter uma situação dessas no Rio Grande do Sul. É impossível. 
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Para não discordar plenamente, sem estar in loco para ver a situação de perto, nós resolvemos fazer 
esse requerimento para que nós possamos, in loco, fazer uma visita às obras com membros do COE, com o 
Ministro dos Transportes, com o Ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues. 

Que nós possamos fazer uma visita e depois retornar para trazer as informações ao Plenário, para que 
este tome uma decisão. Não podemos paralisar uma obra dessa relevância apenas porque o TCU recomenda a 
paralisação — acho que lá é um órgão de auxílio ao Congresso Nacional. Então, nós temos a responsabilidade 
de ir lá verificar de perto, para tomarmos posteriormente uma decisão quanto à paralisação ou à continuidade 
das obras. 

Por isso peço aos meus pares, para que possamos realmente aprovar esse requerimento.  
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, 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 e Senadoras que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento do Deputado Mauro Lopes.  
Em virtude da indicação do Senador João Costa, ilustre colega do PPR de Tocantins para o cargo de 3º 

Vice-Presidente da Comissão, em substituição ao Senador Vicentinho Alves, conforme teor do Ofício nº 169, de 
6 de novembro de 2012, do Líder do Bloco Parlamentar União e Força, Gim Argello, encaminhado à Presidência 
da Comissão, consulto o Plenário se podemos fazer a eleição do colega por aclamação. (Pausa.) 

Havendo a concordância de todos, em votação a proposta de eleição por aclamação na representação 
da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados e Deputadas que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação na representação do Senado Federal. 
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada. 
Declaro eleito e empossado o Senador João Costa, do PPR do Tocantins, como 3º Vice-Presidente da 

Comissão, para 2012. Convido S.Exa. para fazer parte da Mesa junto conosco, caso V.Exa. ache interessante. 
Para nós será uma honra a sua presença aqui na Mesa. 

Alguma outra questão? 
O Senador já está concluindo aqui a análise dos destaques. (Pausa.) 
Com a palavra o Sr. Relator. 
 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, nós vamos aqui dar parecer sobre os destaques 

que foram apresentados. 
Destaque nº 1. Negado o aumento para pessoal, fixando valores.  
“Não” ao Destaque nº 2, mas fica prejudicado porque tem o mesmo texto do Destaque nº 1.  
Também estamos rejeitando o Destaque nº 3, que pretende o aumento de emendas. “Não.”  
O Destaque nº 4 à Emenda 41, que muda a característica de RP2 para RP3, também rejeitamos. “Não.”  
O Destaque nº 5, que amplia os valores de cancelamento da Emenda 40, também negamos. “Não.”  
O Destaque nº 6, que aumenta o valor das emendas individuais para 16 milhões, é rejeitado. Nós não 

estamos aumentando, nós estamos fixando. Esse é o nosso papel, e o Congresso está fazendo a sua parte na 
contenção de gastos. Portanto, “não” à Emenda 38. 

O Destaque nº 7 fica prejudicado, porque o destaque anterior já foi negado. Também é rejeitado o 
Destaque nº 7. “Não.”  

O Destaque nº 8, que suprime dispositivos, também é rejeitado. “Não.” 
Ao Destaque nº 9, que pretende aumento de pessoal, também é “não”. 
O Destaque nº 10 pretende aumentar as RIDEs, implementando mais despesas. Ao Destaque nº 10, 

“não.”  
Ao Destaque nº 11, que aumenta a renúncia de receitas, também é “não.” 
Ao Destaque nº 12, que suprime dispositivos, é “não.” 
Ao Destaque nº 13 é “não”. Está prejudicado, porque outro destaque anterior já foi negado.  
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“Não” ao Destaque nº 14. Também foi prejudicado, porque outro destaque igual teve o parecer negado.  
Ao Destaque nº 15, do Senador Paulo Paim, é “não”, porque esse dispositivo não deve ser discutido 

nessa questão, e, sim, no momento apropriado.  
E o Destaque nº 16 também é rejeitado. “Não.” É prejudicado, porque pretende também o mesmo 

aumento de pessoal que foi negado na outra questão. 
Portanto, todos os pareceres são “não.” Já que os pareceres são todos contrários, eu faço um 

requerimento à Mesa solicitando a V.Exa. a votação em globo de todos os destaques, Sr. Presidente. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Presidente... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senador Paulo Paim. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - É só um esclarecimento. Para mim é importante a fala do nobre 

Relator, Senador Romero Jucá, que deixou claro que não é esse o momento para essa emenda, mas que... 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - De discutir o mérito. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - De discutir o mérito, exatamente. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Quero que fique claro que eu não estou me comprometendo com 

a emenda. Apenas por uma questão de procedimento e de forma de confeccionar o relatório, nós entendemos 
que essa discussão de mérito sobre a questão de reajustes salariais, reajustes para os aposentados e para 
outros setores deve ser feita no relatório setorial, depois, no relatório geral e, depois, no Congresso Nacional. 

O SR. SENADOR PAULO PAIM - O seu entendimento, Relator... Permita-me, pois para mim é 
importante. V.Exa. não está entrando no mérito da emenda. V.Exa. está dizendo que eu devo tratar esse 
assunto lá no relatório setorial e depois na Comissão Geral. É isso que eu farei, sob a orientação do Relator.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Exatamente. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Não vou considerar a emenda rejeitada. Encaminhada para o... 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não, não. A emenda é rejeitada porque ela é uma emenda ao 

relatório setorial. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Quanto ao mérito! Quanto ao mérito! Quanto ao mérito! 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Então, ela não é ajustada, ela não é colocada no relatório setorial.  
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Isso. Eu vou remeter ao relatório setorial e à Comissão Geral. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Ela deve ser discutida no relatório setorial e no relatório geral. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Está esclarecido, Relator. 
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, só uma questão.  
Tenho um pedido do Deputado Efraim Filho, ao qual subscrevi um dos destaques, em que ele solicita 

que esta votação seja em separado. O Deputado está chegando aqui para fazer a defesa. 
Então, seria votar em todos os...  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é o requerimento? O SR. SENADOR 

ROMERO JUCÁ - Qual é o destaque? 
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - É o n° 3, Senador. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O Destaque nº 3? 
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - A Emenda é a 123. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Emenda 123. Vamos ver aqui. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Requerimento do Senador Romero Jucá para que a 

gente vote em bloco. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Emenda 123 é uma emenda do Deputado Efraim Filho, que 

aumenta em 437 bilhões o atendimento para aumento de pessoal. Essa emenda já foi prejudicada... 
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Não, acho que não, Senador. 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Aliás, a 123, não, desculpe, a 122. A emenda conflita, pois 

aumenta o número de emendas que podem ser apresentadas. Nós não estamos mexendo. Isso faz parte da 
instrução normativa, que é referendada no relatório preliminar e, portanto, nós não estamos alterando a instrução 
normativa, não estamos aumentando o número físico de emendas. Nós somos contrários, demos parecer 
contrário.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O requerimento do Senador Romero Jucá pede que a 
votação seja em bloco.  

V.Exa. deseja encaminhar contrariamente a esse encaminhamento? 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não, não, então prossiga. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Como não há nenhuma questão em contrário, 
colocaremos em votação em bloco o parecer do Relator-Geral sobre os destaques. 

O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, 1 minuto só, menos que1minuto. Eu não farei o 
encaminhamento para solicitar a votação da emenda em destaque, mas votarei contra, porque eu entendo que, 
no mérito, ela poderia ser apreciada agora. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito autorização do Plenário para proceder à 
votação em globo dos destaques, por tipo de voto do Relator-Geral. (Pausa.)  

Como ninguém se manifestou contrariamente, entendo que me foi concedida essa prerrogativa. 
A proposta em votação dos destaques por tipo de voto... 
Em votação.  
Na representação da Câmara dos Deputados, os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 
Aprovado o parecer do senhor.  
Nós estamos votando para aprovar em bloco, primeiro.  
Na representação do Senado Federal, os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Contrário o voto do Senador Paulo Paim. 
Aprovado, com um voto contra. 
Agora vamos votar o parecer do Relator-Geral pela rejeição de todos os destaques. Corrigindo: foram 

rejeitados os de nº 1, 3, 6, 8, 12 e 15; e prejudicados os de nºs 2, 7, 13, 14 e 16. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Sr. Presidente, eu estou votando, pelo que eu entendi, contra os 

destaques e não contra o relatório preliminar. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ficou claro? Repetindo: foram rejeitados os 

destaques de nºs 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.  
(Não identificado) - Não dava para eu segurar uma posição se nem eu conhecia o que era. Como é 

que eu ia defender? Entendeu?  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foram rejeitados os de nºs 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12 e 15; e prejudicados os de nºs  2, 7, 13, 14 e 16.  
Em votação os destaques rejeitados pelo Relator-Geral. 
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade. 
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram; os que discordam se manifestem. 

(Pausa.) 
Voto contrário do Senador Paulo Paim. 
Aprovado na representação da Câmara e do Senado.  
Declaro prejudicados os Destaques de nºs 2, 7, 13, 14 e 16 por confrontarem a Resolução nº 1. 
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Informo que vamos abrir o prazo de emendas a partir de amanhã, dia 21, encerrando-se no próximo dia 

29. Portanto, estou estabelecendo o prazo de emendas dos dias 21 a 29, prazo de 9 dias, na medida em que 
temos a prerrogativa de definir em até dez dias. Estamos definindo em nove dias, que é um bom tamanho. 

Nada mais havendo a tratar... 
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Augusto Coutinho. 
O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, por que não até o dia 30, que é uma 

sexta-feira? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Porque esta sexta-feira será utilizada pelos 

consultores para preparar o material para os sub-relatores trabalharem já durante o final de semana. Senão 
V.Exa. não vai ter condição de pegar o material já com uma análise prévia dos sub-relatores. 

Esta sessão será conhecida como a sessão KC 390. 
A sessão está encerrada. 


