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 Declaro iniciada a 19ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 29, de 2012.  

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalho.  

 Há quorum para a deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Senhoras e Senhores, fizemos uma reunião dos Líderes com os Relatores Setoriais e definimos o 

seguinte cronograma, que passo aqui a apresentar aos senhores e às senhoras. 

 Os relatórios setoriais todos estão prontos. Nós vamos abrir um espaço até as 18 horas, para que todos 

os Parlamentares tenham oportunidade de buscar junto aos relatórios setoriais o atendimento a alguma questão 

que não necessite que destaques sejam feitos. Nós vamos tentar fazer uma negociação com os Relatores 

Setoriais até às 18 horas, para ver o que é possível que o Relator Setorial incorpore ao seu relatório.  

 Às 18h30min, nós faremos uma reunião com o Relator-Geral, os Relatores Setoriais, os coordenadores 

das bancadas na Câmara e no Senado e os 27 coordenadores das bancadas dos Estados, aqui na sala de 

reuniões da Presidência. Os Estados serão comunicados da sua posição, e o Relator-Geral também vai informar 

os valores que os Estados terão para fazer uma equalização no valor das suas emendas. 

 Posteriormente a esta reunião, nós iniciaremos hoje a votação dos relatórios setoriais. Pela ordem, no 

dia de hoje, o primeiro será Planejamento e Desenvolvimento Urbano, cujo Relator Setorial é o Deputado Eliseu 

Padilha; Justiça e Defesa, Deputado Augusto Coutinho; o terceiro relatório que deverá ser apreciado hoje à noite 

é o Trabalho, Previdência e Assistência Social, do Senador Armando Monteiro; o quarto, do Deputado Luciano 

Castro, é Poderes de Estado e Representação. 

 Se for possível, avançaremos mais hoje, mas se nós conseguirmos somente votar esses quatro 

relatórios, amanhã, a partir das 14 horas, iniciaremos a análise dos demais seis relatórios. Entendo que, já existe 

um planejamento de que entraremos à noite, amanhã, para concluirmos amanhã a votação dos demais seis 

relatórios, concluindo, portanto, a análise de todos os relatórios-setoriais.  

 Alguma dúvida, algum questionamento por parte dos senhores? É isso? (Pausa.)  

Agradeço a gentileza.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostei muito, meu caro Presidente, da sua maneira de lidar com 

a coisa, de que não precisa de destaque, que o Relator resolve. Então, eu vou procurar o Relator para não ter 

que fazer destaque. Se eu não conseguir, eu vou procurar S.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Exatamente. Esse é o espírito. Vamos tentar achar 

uma solução. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - (Risos.) Gostei muito. V.Exa. é um homem muito inteligente.  

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

A reunião está suspensa até às 18h30min. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, declaro reiniciada a 19ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação 

das matérias constantes da Pauta nº 29, de 2012. 

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

 Há quorum para deliberação da representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas por terem sido distribuídas 

antecipadamente. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, e eu, um simples Deputado, não prestei 

muita atenção nas reuniões anteriores, gostaria que a ata fosse lida. E eu gostaria até de receber cópia das atas. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, acho que nós fizemos nos últimos dias um esforço 

bastante grande para chegar, neste momento, a um entendimento bastante avançado. Houve uma reunião agora 

bastante demorada com os Relatores Setoriais, com o Relator-Geral, com os coordenadores de cada bancada 

estadual. 

Eu queria fazer um apelo ao Deputado Giovanni Queiroz, para que fizesse uma reflexão sobre esse 

pedido ou, então, nos desse a oportunidade de ouvir o Plenário. A maioria do Plenário pode nos ajudar a decidir 

se realmente se faz necessária a leitura dessa ata. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Como é? Eu não entendi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – S.Exa. está fazendo um apelo a V.Exa. para que 

faça uma reconsideração. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Deputado Zeca... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em favor do bem comum. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - ...deixa eu lhe contar — e em favor acima de tudo do Brasil 

e do Congresso Nacional.  

A verdade é que nós estamos passando por momentos estranhos nesta Casa. Em outros momentos, lá 

atrás, nós do PDT e PT, do PCdoB do saudoso Sérgio Miranda, tínhamos aqui alguns embates cobrando do 

Governo uma postura de respeito ao Congresso Nacional. Postura de respeito que reclamamos ainda hoje. Eu, 

em particular, o faço.  

Não estou aqui delegado pelo PDT para falar pelo partido, estou falando por mim, como Parlamentar e 

membro desta Comissão. Posso dizer que me sinto agredido pelo comportamento que, lamentavelmente, tem 

tido a Secretaria de Relações Institucionais, colocando de joelhos, com pires na mão, o Parlamento brasileiro. 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Posso fazer o discurso agora, ou você quer que eu faça 

durante... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Gostaria de fazer uma sugestão a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não. Vamos ler as atas. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – V.Exa. não prefere fazer uma fala e usar este espaço 

da leitura da ata? Eu lhe concedo o espaço para que V.Exa. possa fazer uma manifestação. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Como os atos são diversos, eu gostaria de a cada momento 

fazê-lo. 

 Então, eu gostaria que, primeiro, se fizesse a leitura da primeira ata que vamos votar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - As atas serão lidas e votadas em bloco. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Como? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - As atas serão lidas e votadas em bloco. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Lidas todas? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Discutidas e votadas em bloco. 

 Passa-se à leitura das atas. 

 Deputado Assis, por gentiliza, poderia me auxiliar na leitura das atas?  

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Sr. Presidente, não entendi. O Deputado Zeca Dirceu não 

propôs uma... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas não teve acolhimento e, regimentalmente, o 

Parlamentar... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU – Sr. Presidente, ainda em tempo.  

Eu recebo aqui o art. 111. Eu queria chamá-lo, para... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) – De qual Regimento? 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Do Regimento Interno do Senado Federal, para que esse pedido 

de leitura de ata fosse apreciado por todo o Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Art. 111 do Senado Federal. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Presidente, primeiro tem que ser o Regimento Comum, 

depois o Regimento da (ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni Queiroz. 

 (Não identificado) - Não há, no Regimento Comum, previsão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu gostaria que V.Exas. pudessem inclusive ajudar a 

Mesa.  

A informação que eu recebo é que não há nenhuma disposição do Regimento Comum a respeito dessa 

matéria. Não havendo... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O art. 30 do Regimento Comum: 

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

leitura do expediente. 

  § 1º A ata da sessão, salvo disposto no § 5º do art. 27, que não 

cabe, será a constante do Diário do Congresso Nacional, na qual serão 
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consignados, com fidelidade, pelo apanhamento taquigráfico, os debates, as 

deliberações tomadas e demais ocorrências.” 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não há nada aqui que diga que ela, obrigatoriamente, 

tenha que ser lida. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Faz parte do processo regimental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O meu entendimento é o seguinte: o art. 30 do 

Regimento Comum não determina que a ata tenha que ser lida. O art. 111... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Presidente, mas o § 1º diz: “a ata da sessão...” 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O art. 111 do Regimento do Senado diz o quê? Que 

os trabalhos das Comissões iniciar-se-ão, salvo deliberação em contrário, pela leitura e discussão da ata da 

sessão anterior. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Salvo discussão... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Portanto, havendo a solicitação de que seja colocado 

para decisão do Plenário, baseado no art. 111 do Senado, vou ouvir o Plenário sobre essa questão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu queria, mais uma vez, discordar de 

V.Exa. e dizer o seguinte: o art. 30 do Regimento Comum — e V.Exa. só pode buscar o Regimento do Senado 

ou do Câmara, se este aqui não atender ao pleito que ora estamos discutindo — diz que, uma vez aberta a 

sessão, procederá à leitura do expediente. E diz o § 1º que a ata da sessão, salvo disposto no § 5º do art. 27 — 

que não é o caso — será a constante do Diário do Congresso Nacional, na qual serão consignados... Ou seja, a 

ata, os debates, as deliberações e tal. As questões de ordem e pedido de retificação sobre a ata serão decididos 

pelo Presidente, mas a leitura da ata se impõe, para que possa haver inclusive algum pedido de retificação que 

sobre a ata poderá ocorrer. 

 Sem a leitura, não tem como pedir uma retificação. E é o que eu quero. Eu quero ouvir a ata e ver se 

cabe alguma retificação da minha parte a fazer. 

 É esse o meu entendimento. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu não entendo assim, Presidente. Eu acho que o Regimento 

Comum é vago. Ele não trata disso.  

O Regimento do Senado está muito claro que há essa possibilidade de se chamar a opinião de todo o 

Plenário. Acho que ela é democrática e acho que temos que fazer isso aqui agora. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Olha, estaremos aqui rompendo com a tradição desta Casa, 

desta Comissão.  

Logicamente que estou sozinho, haverei de apelar à CCJ sobre a decisão, se for contrária ao que aqui 

pressupõe. 

 Eu acho que é democrático que possamos ouvir a ata, até porque a recebemos neste momento, E 

ninguém aqui, em sã consciência, tem condição de bem votar uma ata recebida apenas neste momento. 
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 Então, portanto, acho que é de bom tom lê-la.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou determinar a leitura da ata. 

 O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - Ata da 16ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa, da 54ª 

Legislatura, da Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 20 de novembro de 

2012. 

  “Às quinze horas e dez minutos do dia vinte de novembro de dois mil 

e doze, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados. 

Compareceram os Senadores Titulares: Antonio Carlos Valadares, Armando 

Monteiro, Cássio Cunha Lima, João Costa, Paulo Paim, Romero Jucá, Sérgio 

Souza e Wellington Dias; Senadoras Suplentes: Ana Rita e Angela Portela; 

Deputados Titulares: Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Augusto 

Coutinho, Cida Borghetti, Edio Lopes, Eduardo Sciarra, Eliseu Padilha, 

Giovanni Queiroz, Irajá Abreu, João Leão, João Paulo Lima, Josias Gomes, 

Leandro Vilela, Leonardo Gadelha, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Mauro 

Lopes, Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Paulo 

Rubem Santiago, Paulo Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, 

Reinaldo Azambuja, Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; Deputados Suplentes: 

Antonio Balhmann, Antonio Brito, Assis Carvalho, Celso Maldaner, Cláudio 

Puty, Giacobo, Hugo Motta, Jaime Martins, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos 

Setim, Luiz Pitiman, Marcos Rogério, Marcus Pestana, Nelson Marchezan 

Junior, Osmar Serraglio, Roberto de Lucena, Toninho Pinheiro e Waldir 

Maranhão. Compareceram também os Deputado Ronaldo Caiado e 

Pauderney Avelino, como não membros. Deixaram de comparecer os 

Deputados Titulares Duarte Nogueira, Felipe Maia, João Maia, Laurez 

Moreira, Mauro Lopes, Renato Molling e Wandenkolk Gonçalves; além dos 

Senadores Titulares Benedito de Lira, Clésio Andrade, Flexa Ribeiro e Sérgio 

Petecão. ABERTURA: Às quinze horas e dez minutos, o Presidente, 

Deputado Paulo Pimenta, declarou aberta a reunião. Informou que o 

Deputado Cláudio Puty foi nomeado Vice-Líder do Governo no Congresso 

Nacional. A seguir, após entendimento entre as Lideranças Partidárias, 

propôs o seguinte procedimento para andamento dos trabalhos: votação do 

Relatório à Medida Provisória 583/2012-CN, votação do Relatório Preliminar 

com Emendas ao Projeto de Lei nº 24/2012 e não deliberação dos Relatórios 

aos Projetos de Lei para abertura de créditos adicionais, enviando-os para 
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apreciação do Plenário do Congresso Nacional, conforme dispõem os artigos 

106 e 107 da Resolução nº 1/2006-CN. Acerca do acordo entre as 

Lideranças, pronunciaram-se os Deputados Pauderney Avelino, Cláudio Puty 

e Ronaldo Caiado, além do Senador Paulo Paim, o qual usou a palavra para 

elaborar questionamento sobre emenda de sua autoria rejeitada no Relatório 

Preliminar. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente anunciou que 

havia Requerimento, ainda a ser apresentado, solicitando visita às obras na 

Rodovia BR-448, no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de verificar as 

razões pelas quais o empreendimento foi considerado com irregularidades 

pelo Tribunal de Contas da União —- TCU. A seguir, passou-se à apreciação 

das Atas das seguintes reuniões: 5ª Reunião de Audiência Pública, em 

30/10/2012; 9ª Reunião Extraordinária, em 30 e 31/10/2012; 14ª Reunião 

Ordinária, em 6 e 7/11/2012 e 15ª Reunião Ordinária, em 13/11/2012. O 

Presidente solicitou ao Plenário dispensa da leitura das Atas, sendo atendido. 

Não houve discussão. Em votação, as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 

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

2008, foi dispensada a leitura dos expedientes. O Presidente determinou ao 

Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas notas 

taquigráficas da reunião. Informou que a lista com os expedientes foi 

encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias 

nesta data. ORDEM DO DIA: 1 – Relatório à Medida Provisória nº 583/2012-

CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração 

Nacional, no valor de R$676.000.000,00, para os fins que especifica”. 

Relatora: Senadora Angela Portela. Foram apresentadas 9 emendas. Voto: 

favorável, nos termos da Medida Provisória, com indicação pela 

Inadmissibilidade das 9 emendas apresentadas. A Relatora apresentou seu 

Relatório. Não houve quem quisesse discutir. O Relatório foi aprovado por 

unanimidade. 2 - Relatório Preliminar com Emendas, Errata e três Adendos 

apresentados ao Projeto de Lei nº 24 /2012-CN, que “Estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2013”, (PLOA 2013). 

Relator-Geral: Senador Romero Jucá. Ao Relatório Preliminar foram 

apresentadas 127 emendas. Voto: pela aprovação 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 rejeição das demais. O Relator-Geral apresentou o relatório, 
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a errata e os adendos, sendo que o de nº 3 foi retirado. Declarada aberta a 

discussão, também foi aberto o prazo para apresentação de destaques. 

Discutiram a matéria o Deputado Marcus Pestana e os Senadores Paulo 

Paim e Romero Jucá. Declarado o final da discussão, também foi encerrado 

o prazo para apresentação de destaques, às 15h51. Em votação, o Relatório 

Preliminar, Errata e os Adendos 1 e 2, ressalvados os 16 destaques 

apresentados, foram aprovados. Para permitir que o Relator-Geral melhor 

estudasse os destaques apresentados, o Presidente passou à apreciação da 

inclusão em extrapauta do Requerimento nº 6/2012 da Comissão Mista de 

Orçamento, de autoria do Deputado Mauro Lopes, o qual solicita ‘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 indícios de irregularidades graves pelo TCU com recomendação 

de paralisação’. Em votação, a inclusão do requerimento foi aprovada por 

unanimidade. O autor apresentou seu requerimento. Não houve discussão. A 

seguir, o Requerimento nº 6/2012 da CMO foi aprovado por unanimidade. 

Logo após, o Presidente solicitou ao Plenário que houvesse eleição do 

Senador João Costa para o cargo de 3º Vice-Presidente por aclamação, uma 

vez que ele foi indicado para substituir o anterior ocupante do cargo, Senador 

Vicentinho Alves, por meio dos Ofícios nºs 165 e 169, de 2012 do Bloco 

Parlamentar União e Força, composto por PTB, PR, PSC e PPL. Houve a 

aprovação do Plenário e o Senador João Costa foi declarado empossado no 

cargo de 3º Vice-Presidente. A seguir, o Relator-Geral pronunciou-se sobre 

os 16 destaques apresentados ao relatório preliminar: os de nºs 2, 7, 13, 14 e 

16 foram pela prejudicialidade e os demais foram pela rejeição. O Senador 

Paulo Paim fez uso da palavra para tecer comentários sobre sua emenda e 

respectivo destaque tidos como rejeitados. Logo após, o Presidente solicitou 

autorização para votação em bloco dos destaques, por tipo de voto do 

Relator-Geral. O pedido foi aprovado, constando como único voto contrário o 

do Senador Paulo Paim. Dessa forma, o posicionamento do Relator-Geral, 

pela rejeição dos destaques 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 foi aprovado, 

constando como único voto contrário o do Senador Paulo Paim. A seguir, o 

Presidente definiu o prazo para apresentação de emendas como o período 

compreendido entre os dias 21 a 29/11/2012. Encerramento: a reunião foi 
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encerrada pelo Presidente às 16h09. Para constar, eu, Maria do Socorro de 

Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a presente ata, que, após a sua 

aprovação, será assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no 

Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados e, depois de 

traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente.” 

 Está lida a ata, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, para discutir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - As atas serão discutidas em bloco. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não pode ser individualmente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já há uma jurisprudência sobre isso. 

 Deputado Assis Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ- Jurisprudência? Aqui não é o Supremo Tribunal. 

O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO – Passo à leitura. 

“Ata da Segunda Reunião Conjunta de Audiência Pública, da 2ª 

Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura, realizada no dia 22 de 

novembro de 2012, pelas Comissões: Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização — CMO, do Congresso Nacional; de Finanças e Tributação — 

CFT; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio — CDEIC; de 

Fiscalização Financeira e Controle — CFFC, da Câmara dos Deputados; de 

Assuntos Econômicos — CAE e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 

Fiscalização e Controle — CMA, do Senado Federal. 

  Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

doze, reuniram-se as seguintes Comissões: Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional — CMO; de Finanças e 

Tributação — CFT; de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio — 

CDEIC; de Fiscalização Financeira e Controle — CFFC da Câmara dos 

Deputados; de Assuntos Econômicos — CAE e de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle — CMA do Senado Federal, no 

Plenário 4, do Anexo II da Câmara dos Deputados. A reunião foi convocada 

para receber o Presidente do Banco Central do Brasil — BACEN, Dr. 

Alexandre Antonio Tombini, para avaliação do cumprimento dos objetivos e 

metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e 

o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados do Balanço 

do Banco Central, referentes ao primeiro semestre do exercício de 2012, em 

atendimento ao estabelecido no § 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, 
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de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi registrado o 

comparecimento dos seguintes Parlamentares: - Deputados: Antônio 

Balhmann, titular da CDEIC/CD e suplente da CMO/CN; Cláudio Puty, 

suplente da CMO/CN, titular da CFT/CD e suplente da CDEIC/CD; Joaquim 

Beltrão, Suplente da CMO/CN; Luiz Pitiman, suplente da CMO/CN e suplente 

da CFT/CD; Osmar Serraglio, suplente da CMO/CN; Paulo Pimenta, titular da 

CMO/CN; Vanderlei Siraque, titular da CFFC/CD e suplente da CMO/CN; 

Zeca Dirceu, titular da CMO/CN e da CDEIC/CD e suplente da CFT/CD; - 

Senadores: Eduardo Braga, titular da CAE/SF, Titular da CMA/SF; Jayme 

Campos, Titular da CAE/SF; Lindbergh Farias, titular da CAE/SF; Rodrigo 

Rollemberg, titular da CMA/SF. Teve a ausência justificada o Deputado João 

Dado, titular da CFT/CD. Abertura: às dez horas e vinte e seis minutos, o 

Presidente, Deputado Paulo Pimenta, iniciou a reunião, informando que se 

tratava de Audiência Pública conjunta, citou as Comissões participantes e 

convocou os integrantes da Mesa para tomarem seus lugares. Foram 

chamados o Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 

dos Deputados, Deputado Antônio Andrade, o 1º Vice-Presidente da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, 

Deputado Edson Santos, e o expositor convidado, Dr. Alexandre Tombini, 

Presidente do Banco Central do Brasil. Em seguida, explicou os objetivos da 

reunião e passou a palavra ao convidado, Dr. Alexandre Antonio Tombini, o 

qual iniciou sua apresentação às 10h29. Ao final da apresentação, às 11h07, 

o Presidente colocou a palavra à disposição dos debatedores. Fizeram uso 

da palavra, na seguinte sequência, os Deputados Cláudio Puty e Vanderlei 

Siraque e o Senador Lindbergh Farias — todos fizeram questões relativas à 

meta de superávit primário e intervenções econômicas por parte do Governo. 

Após manifestação dos debatedores, o Presidente convidou o Senador 

Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal para compor a 

Mesa. Na sequência, passou a palavra ao expositor, Dr. Alexandre Tombini, 

para responder aos questionamentos feitos pelos debatedores. 

Encerramento: feitas as devidas respostas, às 11h48, o Presidente encerrou 

a reunião. Antes, porém, agradeceu a presença do Dr. Alexandre Antonio 

Tombini, dos Presidentes de Comissão e demais Parlamentares. Para 

constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a 
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presente ata, que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional e encaminhada para publicação no Diário do Senado 

Federal. Os trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão 

esta ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.” 

 Está lida a ata, Presidente. 

 Seguinte. 

  “Ata da Sexta Reunião de Audiência Pública da 2ª Sessão 

Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 27 de novembro de 2012. 

  Às quinze horas e oito minutos do dia vinte e sete de novembro de 

dois mil e doze, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização, no Plenário 2, do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 

Presidência do Deputado Paulo Pimenta, para reunião que foi convocada 

com a finalidade de ouvir representantes do DNIT e da Valec, do Ministério 

dos Transportes; da FUNASA, do Ministério da Saúde; do DNOCS; e ainda, 

representantes do Tribunal de Contas da União, para discutir os indícios de 

irregularidades graves apontados pelo Tribunal de Contas da União — TCU, 

por meio do Acórdão nº 2.928/2012-TCU-Plenário, em obras e serviços de 

engenharia sob a responsabilidade dos órgãos supracitados, por solicitação 

do Deputado Mauro Lopes (PMDB/MG), Coordenador do Comitê de 

Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 

Irregularidades Graves — COI, desta Comissão, para atendimento ao 

disposto nos arts. 94 e 97 da Lei nº 12.708/2012 — LDO 2013. 

Compareceram os seguintes Parlamentares: Senadores Titulares Cássio 

Cunha Lima, Clésio Andrade, João Costa e Paulo Paim; Deputados Titulares 

Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, Eduardo 

Sciarra, Eliseu Padilha, Felipe Maia, João Leão, João Paulo Lima, Josias 

Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, Mauro Lopes, 

Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Paulo 

Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja, Renato 

Molling, Waldenor Pereira, Wandenkolk Gonçalves e Zeca Dirceu; Deputados 

Suplentes Antonio Balhmann, Assis Carvalho, Celso Maldaner, Cláudio Puty, 

Giacobo, Jaime Martins, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, Luiz Pitiman, Marcus 
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Pestana, Osmar Serraglio, Professor Sérgio de Oliveira e Roberto de Lucena. 

Compareceu também o Deputado Raimundo Gomes de Matos, como não 

membro. Deixaram de comparecer os Deputados Titulares Aníbal Gomes, 

Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Giovanni Queiroz, Irajá Abreu, João Maia, 

Leonardo Gadelha, Lucio Vieira Lima, e Paulo Magalhães, bem como os 

Senadores Titulares Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Benedito 

de Lira, Flexa Ribeiro, Romero Jucá, Sérgio Souza e Wellington Dias. 

ABERTURA: o Presidente iniciou os trabalhos ao informar que estava sendo 

distribuído um relatório que serviria como subsídio para os Senhores 

Parlamentares acompanharem a reunião, o qual estava à disposição na 

mesa de trabalhos. Anunciou a composição da Mesa: Coordenador do 

Comitê de Avaliação das informações sobre Obras e Serviços com Indícios 

de Irregularidades Graves, Deputado Mauro Lopes. Coordenador de Obras 

do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, Sr. Glauco 

Rogério Araújo Mendes. Presidente da Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA, Sr. Gilson de Carvalho Queiróz Filho; Diretor-Presidente da Valec - 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, Sr. Josias Sampaio Cavalcante 

Júnior; Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura em 

Transporte - DNIT, Sr. Jorge Ernesto Pinto Fraxe, representado pelos Srs. 

Carlos Eduardo Veras e Eloi Ângelo Palma Filho; Secretário-Geral de 

Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Sr. Guilherme Henrique de 

La Rocque Almeida. Anunciou a presença dos demais representantes do 

Tribunal de Contas da União: Sra. Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, 

Secretária de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União; Sr. José Ulisses 

Rodrigues Vasconcelos, Secretário de Fiscalização de Obras e Patrimônio da 

União; Sr. Eduardo Nery Machado Filho, Secretário de Fiscalização de Obras 

e Patrimônio da União. Para melhor ordenamento dos trabalhos, o Presidente 

comunicou que os palestrantes disporiam, cada um, de 15 minutos, com 

exceção do representante do DNIT, que disporia de 30 minutos, para expor 

as medidas saneadoras já adotadas e as razões pelas quais as obras não 

deveriam ser paralisadas, apesar dos indícios apontados pela Corte de 

Contas, se for o caso, ponderado o disposto no art. 94 da Lei nº 12.708, de 

2012 - LDO 2013. Informou, ainda, conforme o estipulado no art. 256, § 5º do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os Srs. Parlamentares 

inscritos para interpelar os expositores poderiam fazê-lo estritamente sobre o 
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assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual 

tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. O 

Presidente anunciou a abertura da lista de inscrição para o debate. Logo 

após, passou a palavra ao Deputado Mauro Lopes, Coordenador do Comitê 

de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de 

Irregularidades Graves. Na sequência, a representante do TCU, Sra. Juliana 

Pontes Monteiro de Carvalho, Secretária de Obras e Patrimônio da União – 

SECOB 4, apresentou os achados de auditorias realizados no âmbito do 

DNOCS. A seguir, assumindo a Presidência da reunião, às 15h20, o 

Deputado Mauro Lopes passou a palavra ao representante do DNOCS, Sr. 

Glauco Rogério Araújo Mendes, fazer sua exposição a respeito dos 

questionamentos levantados pelo TCU. Debateram as irregularidades 

suscitadas no DNOCS, na seguinte sequência, os Deputados Raimundo 

Gomes de Matos, Antônio Balhmann, Duarte Nogueira, Lira Maia e Josias 

Gomes. Às 15h50, o Presidente em exercício, Deputado Mauro Lopes, deu 

início à análise das irregularidades verificadas no âmbito da FUNASA ao 

passar a palavra ao representante do TCU, Sr. Eduardo Nery Machado Filho 

– SECOB 3, Secretário de Obras e Patrimônio da União, o qual falou sobre 

os achados de auditoria no referido órgão. A seguir, fez uso da palavra o 

Presidente da FUNASA, Sr. Gilson de Carvalho Queiróz Filho, o qual 

discursou sobre os questionamentos apresentados pelo TCU. A respeito das 

irregularidades verificadas na FUNASA, debateu o Deputado Paulo Rubem 

Santiago. Às 16h16, o Presidente em exercício, Deputado Mauro Lopes, 

iniciou a discussão sobre as irregularidades levantadas no âmbito da Valec. 

A representante do TCU, Sra. Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, 

Secretária de Obras e Patrimônio da União, apresentou os achados de 

auditorias realizadas nesse órgão. A seguir, o Diretor-Presidente da Valec, 

Sr. Josias Sampaio Cavalcante Júnior, fez uso da palavra para justificar os 

questionamentos apresentados pelo TCU. Ao final da justificação, a 

representante do TCU fez as últimas considerações. Debateu as 

irregularidades apresentadas o Deputado Paulo Rubem Santiago, havendo 

réplica por parte do Presidente da Valec e da representante do TCU. Logo 

após, manifestaram-se para participação no debate os Deputados João Leão, 

Paulo Pimenta — aparteado pelo Deputado Paulo Rubem Santiago — e 

Josias Gomes. Às 17h26, o Presidente em exercício, Deputado Mauro Lopes, 
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deu início à análise das irregularidades verificadas no âmbito do DNIT ao 

passar a palavra ao representante do TCU, Sr. José Ulisses Rodrigues 

Vasconcelos, Secretário de Obras e Patrimônio da União (...), o qual apontou 

as irregularidades verificadas em auditorias. Na sequência, o representante 

do DNIT, Sr. Carlos Eduardo Veras, fez uso da palavra e prestou 

esclarecimentos acerca dos questionamentos feitos pelo TCU. O segundo 

representante do DNIT, Sr. Eloi Ângelo Palma Filho complementou os 

esclarecimentos. Na sequência, o representante do TCU, Sr. José Ulisses 

Rodrigues Vasconcelos, recebeu a palavra novamente para manifestar-se 

sobre a apresentação dos representantes do DNIT. O Deputado Paulo 

Pimenta debateu os problemas apontados pelo TCU. O Presidente em 

exercício, Deputado Mauro Lopes, afirmou estar prestes a encerrar a reunião 

e antes de fazê-lo passou a palavra aos representantes do TCU, Sra. Juliana 

Pontes Monteiro de Carvalho e Sr. José Ulisses Rodrigues Vasconcelos, bem 

como aos Representantes do DNIT, Srs. Carlos Eduardo Veras e Eloi Ângelo 

Palma Filho, para considerações finais. ENCERRAMENTO: Às 18h23, o 

Presidente, Deputado Paulo Pimenta, retornou à Presidência e encerrou a 

reunião às 18h25. Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, 

Secretária, lavrei a presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada 

pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Senado 

Federal. Os trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão 

esta ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente.” 

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

 Por gentileza, o Deputado João Paulo. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Passo a ler a seguinte: 

“Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa, 

da 54.ª Legislatura, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, realizada em 27 e 28 de novembro de 2012. 

  Aos vinte e sete e vinte oito dias do mês de novembro de dois mil e 

doze, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, no Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados. 

Compareceram neste período os Senadores Titulares: Antonio Carlos 

Valadares, Armando Monteiro, Cássio Cunha Lima, Clésio Andrade, João 

Costa e Paulo Paim; Senadora Suplente: Ângela Portela; Deputados 

Titulares: Augusto Coutinho, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Edio Lopes, 
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Eduardo Sciarra, Eliseu Padilha, Felipe Maia, João Leão, João Paulo Lima, 

Josias Gomes, Laurez Moreira, Leandro Vilela, Luciano Castro, Mauro Lopes, 

Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Paulo 

Wagner, Professora Dorinha Seabra Rezende, Reinaldo Azambuja, Renato 

Molling, Waldenor Pereira, Wandenkolk Gonçalves e Zeca Dirceu; Deputados 

Suplentes: Antonio Balhmann, Assis Carvalho, Celso Maldaner, Cláudio Puty, 

Giacobo, Jaime Martins, Joaquim Beltrão, Leonardo Monteiro, Lira Maia, Luiz 

Carlos Setim, Luiz Pitiman, Marcus Pestana, Osmar Serraglio, Professor 

Sérgio de Oliveira e Roberto de Lucena. Deixaram de comparecer os 

Deputados Titulares Aníbal Gomes, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Giovanni 

Queiroz, Irajá Abreu, João Maia, Leonardo Gadelha, Lucio Vieira Lima e 

Paulo Magalhães; além dos Senadores Titulares Benedito de Lira, Flexa 

Ribeiro, Romero Jucá, Sérgio Petecão, Sérgio Souza e Wellington Dias. 

ABERTURA: às quatorze horas e cinquenta e sete minutos, o Presidente, 

Deputado Paulo Pimenta, declarou aberta a reunião. Informou que havia 

quórum para abertura, mas não para deliberação naquele momento. Por 

esse motivo, a reunião foi suspensa às 14h59. Antes, porém, foi convocada a 

continuação para o dia 28/11, quarta-feira, às 14horas. No dia 28/11, às 

14h39, o Presidente declarou a reunião reaberta. Declarou também não 

haver acordo entre as Lideranças partidárias, motivo pelo qual encerraria a 

reunião. ENCERRAMENTO: a reunião foi encerrada pelo Presidente às 

16h40. Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, 

lavrei a presente ata, que, após a sua aprovação, será assinada pelo 

Presidente e encaminhada para publicação no Diário do Senado Federal. Os 

trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta ata. 

Deputado Paulo Pimenta, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado, por gentileza, agradeço a 

participação. 

 Deputado Zeca Dirceu. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Passo a ler o seguinte. 

Às quinze horas e vinte e um minutos do dia vinte e oito de 

novembro de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, no Plenário 2, do Anexo II da Câmara 

dos Deputados, sob a Presidência do Presidente em exercício, Deputado 

Mauro Lopes, para reunião que foi convocada com a finalidade de ouvir 
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representantes do Ministério da Integração, (...) e Petrobras (...) e, ainda, 

representantes do Tribunal de Contas da União, para discutir os indícios de 

irregularidades graves apontados pelo Tribunal de Contas da União (...) por 

meio do Acórdão nº 2.928 (...), em obras e serviços de engenharia sob a 

responsabilidade dos Orgãos supracitados, por solicitação do Deputado 

Mauro Lopes (...), Coordenador do Comitê de Avaliação das Informações 

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves desta 

Comissão, para atendimento ao disposto nos artigos 94 e 97 da Lei n° 

12.708 (...) LDO 2013. Compareceram os seguintes parlamentares: 

Senadores (...) Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Flexa Ribeiro e 

João Costa; (...) Aníbal Gomes, Cida Borghetti, Duarte Nogueira, Eliseu 

Padilha, Giovanni Queiroz, Josias Gomes, Laurez Moreira, Mauro Lopes, 

Paulo Pimenta, Paulo Wagner, Reinaldo Azambuja, Renato Molling e 

Wandenkolk Gonçalves; (...) Suplente Angela Portela; (...) Celso Maldaner, 

Joaquim Beltrão, Leonardo Monteiro, Lira Maia, Marcos Rogério, Osmar 

Serraglio e Roberto de Lucena. Deixaram de comparecer os Deputados 

Titulares Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Augusto Coutinho, Edio Lopes, 

Eduardo Sciarra, Felipe Maia, Irajá Abreu, João Leão, João Maia, João Paulo 

Lima, Leandro Vilela, Leonardo Gadelha, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, 

Osmar Júnior, Paulo Foletto, Paulo Magalhães, Paulo Rubem Santiago, 

Professora Dorinha Seabra Rezende, Waldenor Pereira e Zeca Dirceu; bem 

como os Senadores Titulares Benedito de Lira, Cássio Cunha Lima, Clésio 

Andrade, Paulo Paim, Romero Jucá, Sérgio Petecão, Sérgio Souza e 

Wellington Dias. ABERTURA: o Presidente em exercício, Deputado Mauro 

Lopes, iniciou os trabalhos informando que haveria a apreciação das obras 

com indícios de irregularidades no âmbito do Ministério da Integração 

Nacional. Convidou os representantes dos órgãos envolvidos para comporem 

a Mesa: Secretário de lnfraestrutura Hídrica do Ministério da Integração 

Nacional, Sr. Francisco Teixeira, e Secretária de Fiscalização de Obras e 

Patrimônio da União (...), do Tribunal de Contas da União - TCU, Sra. Juliana 

Pontes Monteiro de Carvalho. A representante do TCU começou sua 

apresentação e evidenciou os achados de auditorias no âmbito do Ministério 

da Integração Nacional. As 15h38 o Deputado Josias Gomes assumiu a 

Presidência. A seguir, os representantes do órgão questionado apresentaram 

suas justificativas. Além do Sr. Francisco Teixeira, também fez uso da 
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palavra, em nome do Ministério, o Sr. Marcílio Lira de Araújo, Coordenador 

Geral de Supervisão de Obras (...). Após apresentadas as justificativas pelos 

representantes do Ministério da Integração Nacional, o Presidente em 

exercício concedeu a palavra à representante do TCU para últimas 

considerações. As 15h52 teve início a discussão sobre as obras com indícios 

de irregularidades no Ambito do Ministério das Cidades. Após a composição 

da Mesa, a primeira exposição foi feita pelo representante do TCU, Sr. 

Eduardo Nery Machado Filho, Secretário de Fiscalização de Obras e 

Patrimônio da União (...), o qual falou sobre achados de auditorias. (...) Após 

a composição da Mesa, novamente representou a Corte de Contas o Sr. 

Eduardo Nery Machado Filho, Secretário de Fiscalização de Obras e 

Patrimônio da União (...), o qual foi o primeiro a fazer uso da palavra. (...) 

Fizeram esclarecimentos quanto aos questionamentos do TCU os Srs. Flávio 

Fernando Casa Nova da Motta e Glauco (...) Legatti, Gerentes Gerais de 

Implementação de Empreendimentos para RENEST— Refinaria Abreu Lima 

— e COMPERJ (...), respectivamente. Para debater os achados de auditoria 

na Petrobras, inscreveram-se os Deputados Giovanni Queiroz e Paulo 

Pimenta. Houve réplica por parte do representante do TCU. Encerramento: 

às 17h40, o Presidente em exercício, Deputado Josias Gomes, encerrou a 

reunião. (...) Os trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão 

esta Ata. Deputado Paulo Pimenta, Presidente.” 

 Próxima ata. 

  “(...) ABERTURA: às quinze horas e sete minutos, o Presidente em 

exercício, Deputado Waldenor Pereira, declarou aberta a reunião. Informou 

que havia quorum para abertura, mas não para deliberação naquele 

momento. Por esse motivo, a reunião foi suspensa às 15h07. Antes, porém, 

foi convocada a continuação para o dia 5/12, quarta-feira, às 14horas. No dia 

5/12, às 15h08, o Presidente, Deputado Paulo Pimenta, reiniciou os 

trabalhos. Porém, devido à falta de acordo entre as Lideranças partidárias, a 

reunião foi imediatamente suspensa. No dia 6/12, às 10h06, o Presidente 

reabriu a reunião. Contudo, por não haver quorum suficiente no recinto, o 

Deputado Giovanni Queiroz solicitou o encerramento da reunião. 

ENCERRAMENTO: a reunião foi encerrada pelo Presidente às 10h08. Para 

constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda Dantas, Secretária, lavrei a 

presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente e 
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encaminhada para publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos 

foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado Paulo 

Pimenta, Presidente." 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Três minutos. Questão de Ordem 461, de 2009: 3 

minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Questão de Ordem 461, de 2009. A palavra está a 

sua disposição. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Quatro meia um, de 2009? Só me permite 3 minutos? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Três minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, é irrisório, mas eu vou tentar ser breve. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O tempo está a sua disposição. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Primeiro quero me justificar junto aos outros companheiros 

quanto a que o nosso procedimento em relação às atas, para que pudéssemos ler todas... E, aliás, faltam duas 

ainda por serem lidas, Sr. Presidente. Ou não vão ser lidas as seis? Porque até agora foram lidas só quatro atas, 

não? Primeiro, eu queria essa informação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foram lidas todas as atas. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não. Eu acompanhei. Eu queria que a Mesa fizesse a 

conferência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Assis leu 3, o Deputado João Paulo Lima 

leu 1, o Deputado Zeca leu 2: 6 atas. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Rapidinho, assim? 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Então, o senhor me desculpe. 

 Então, eu vou iniciar agora as minhas considerações. Com relação à primeira ata, quando aqui se 

anuncia que o Deputado Puty foi nomeado Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional, eu queria 

cumprimentar o Governo pela assertiva. Na verdade, o Deputado Puty orgulha o Pará pela sua postura, pelo seu 

desempenho como Parlamentar. Eu queria cumprimentar o Governo por isso. Ao mesmo tempo, não poderia 

cumprimentar o Governo por outros fatos como, por exemplo, não querer empenhar as emendas parlamentares. 

 Quero deixar bem claro, Sr. Presidente. Eu faço a defesa das emendas de todos os Parlamentares 

porque não vejo nenhum programa do Governo mais importante do que as emendas parlamentares, feitas por 
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Deputados honrados e sérios que visam efetivamente a levar ao interior, às suas cidades, às suas comunidades 

o apoiamento do Governo Federal para edificações que realmente venham a contribuir para o desenvolvimento 

do Brasil, nos diversos interiores deste País. Se há desvios, cadeia; como há desvios do Governo no Executivo 

— cadeia. 

 E aqui eu pude (ininteligível) — e V.Exa. leu uma ata, Deputado Zeca —, quando aqui veio o Tribunal 

de Contas da União a mostrar os desvios na PETROBRAS. Desvios de bilhões de reais — de bilhões de reais. 

Então, eu quero dizer apenas aos companheiros Parlamentares que estamos aqui em defesa do Parlamento. 

 Por outro lado, nós, Deputados, não temos o direito de nos omitirmos, de nos acovardamos, de sermos 

negligentes, incompetentes e de permitirmos que o Orçamento da União, a principal peça deste Congresso 

Nacional, seja instrumento de pressão ou até de chantagem contra qualquer partido ou Parlamentar. 

 Eu lamento profundamente que os partidos de oposição — que inicialmente haviam feito também uma 

certa obstrução, como no caso do PDT, alguns Parlamentares logicamente querendo levar às vezes até 

migalhas para o seu interior, para atender a sua população — tenham aceitado empenhos menores do que 

aquilo que aprovamos no Orçamento da União. Quando o Governo diz que não tem dinheiro, que não tem como 

empenhar, aí os números falam mais alto. E eu tenho aqui, exata e oficialmente do Governo, ainda uma margem 

para empenho de 161 bilhões de reais. O Governo dizer que não pode empenhar mais 4 bilhões para atender 

aos 15 milhões de reais de Parlamentares é uma vergonha. 

 Nós estamos aqui nos sujeitando, nos subordinando à vontade de um planejamento que deixa de 

aplicar o autorizado por ineficiência do Estado brasileiro há quanto tempo, por quantos anos? Até quando vamos 

ser omissos e alienados? 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Ou nós nos rebelamos em defesa do Parlamento brasileiro, 

ou não merecemos voltar ao Congresso Nacional. 

 É essa a nossa ponderação neste início de conversa, Sr. Presidente. 

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

 Não havendo mais quem queira discuti-las, coloco em votação as Atas das seguintes reuniões: 16ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de novembro de 2012; 2ª Reunião Conjunta de Audiência Pública, 

realizada no dia 22 de novembro de 2012; 6ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 27 de novembro de 

2012; 7ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 28 de novembro de 2012; 17ª Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 2012; 18ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 4, 5 e 6 de 

dezembro de 2012. 

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

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

 Aprovadas. 

 Na representação no Senado Federal. 
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 Os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de abril de 2008, fica dispensada a 

leitura de expediente. Serão transcritas as notas taquigráficas desta reunião. 

 Informo ainda que a lista do expediente será enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos 

membros e às Lideranças partidárias nesta data. 

 Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução de nº 2006 do Congresso Nacional, 

passaremos à apreciação do relatório apresentado à Medida Provisória nº 588, de 2012, que abre crédito 

extraordinário em favor de Operações Fiscais de Crédito no valor de 1 bilhão, 683 milhões, 716 mil e 400 reais, 

para fim que especifica. Relator: Deputado Zeca Dirceu. 

 Foram apresentadas duas emendas. Voto favorável, nos termos da medida provisória, com indicação 

pela inadmissibilidade da Emenda nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 2. 

 O Relator está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Voto. 

O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos 

Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO o exame e a emissão de parecer à medida provisória que abra 

crédito extraordinário, conforme art. 62 e art. 167, § 3º, da Constituição Federal. 

Consoante o art. 5º da citada Resolução, combinado com o art. 6º, §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir 

parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos constitucionais, 

inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira e orçamentária e 

sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º, os quais se passam a examinar. 

Exame do aspecto constitucional — pressupostos de relevância e urgência: 

O §3º do art. 167 da Constituição Federal dispõe que “A abertura de crédito extraordinário somente será 

admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública, observado o disposto no art. 62”. 

Por sua vez, o art. 62 estabelece que ‘em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional’. 

 (...) 

Exame da adequação financeira e orçamentária: 

Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 01, de 2002, “o exame de compatibilidade e adequação 

orçamentária e financeira das Medidas Provisórias 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 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União”. 
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Da análise da medida provisória, não se vislumbra contrariedade às normas orçamentárias e financeiras 

vigentes (...). 

Embora a EM nº 286/2012 não especifique a origem dos recursos, o Anexo da MP 588 indica as fontes 

318 e 380 na programação orçamentária acrescida. 

Ademais, a abertura deste crédito motiva-se pela não aprovação do PLN 15/2012 (...). 

A par disso, vale salientar que o inciso V do art. 167 da Constituição Federal não exige a indicação da 

origem dos recursos para abertura de crédito extraordinário. 

Verificação do cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

O § 1º do art. 2º da Resolução nº 01-CN, de 2002, prevê que “No dia da publicação da Medida 

Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da 

respectiva Mensagem e de documento expondo a motivação do ato”.  

A Exposição de Motivos nº 00286/2012/MP, da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN acerca do envio de 

documento expondo a motivação da edição da medida provisória. 

Exame do mérito. 

Tendo em vista a relevância e a urgência explicitadas na EM 286/2012 aliada à insuficiência da dotação 

em análise, considera-se imprescindível e necessária a intervenção do Governo Federal, tornando meritória a 

edição da Medida Provisória em exame. 

Análise das Emendas. 

Foram apresentadas, no prazo regimental, duas emendas a este crédito extraordinário. (...) 

(...) a emenda nº 1 não possui ligação temática específica de um crédito extraordinário, objeto da 

medida provisória em análise, em confronto com o §8º do art. 165 da Lei Maior (...). 

Já a emenda nº 2 pretende indicar a origem de recursos, com base na fonte apontada no anexo da 

presente medida provisória. No entanto, a interpretação do inciso V do art. 167 da Constituição não obriga a 

indicação dos recursos correspondentes para abertura de crédito extraordinário. Além disso, as fontes propostas 

pela emenda nº 2 estão indicadas no PLN 15/2012 para o mesmo propósito. O PLN 15/2012 já foi aprovado pela 

CMO e aguarda apreciação do Plenário do Congresso Nacional. Assim, considero prudente rejeitar, no mérito, a 

emenda nº 2.  

Diante do exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória nº 588, de 2012, na forma apresentada 

pelo Poder Executivo, tendo por inadmitida a emenda nº 1 e rejeitada, no mérito, a emenda nº 2. 

 Concluo, Sr. Presidente, salientando a importância desse grande programa que é o FIES, e que o 

Governo, de fato, precisa desse novo crédito para poder dar continuidade a ele e atender ao maior número 

possível de jovens estudantes e universitários do nosso País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Zeca Dirceu. 
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 Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, declaro inadmitida a emenda 

indicada pelo Relator em seu voto. 

 O relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para discutir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, nós apresentamos um destaque, que não foi 

acolhido, no sentido de que, nos termos da legislação vigente, não é identificada a fonte de financiamento ou 

demonstrado o superávit financeiro. Então, é fundamental que estejamos apresentando esse ponto para 

correção, para que possamos apoiar a iniciativa. 

 Então, eu pondero essa questão. Nós estamos apresentando aqui um destaque, que encaminhamos à 

Mesa neste momento. 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para discutir, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Por 5 minutos? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agora são 5 minutos.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Perfeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A Resolução nº 461, de 2009, só diz respeito a atas. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - São só 3 minutos quando se trata de uma só ata. Como 

eram sete, deveria multiplicar-se por sete, ou seja, 21 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já há jurisprudência. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas eu vou acompanhar V.Exa. na decisão. 

 Sr. Presidente, no caso aqui desta medida provisória não há o que contestar. A única contestação que 

eu poderia fazer é que, em vez de 1 bilhão, pudéssemos ter aqui 1 bilhão e 600 para o FIES, pudéssemos ter 

aqui mais 3 bilhões para investimento na universidade pública deste País, ou acrescida até para financiamento 

do ensino superior. E esse 1 bilhão e 683 milhões, sem dúvida nenhuma, atende muito a nossa juventude que, 

ansiosa por uma universidade, poderia vir a cursá-la e acrescentar ao Brasil uma condição melhor. Até porque 

nós, brasileiros, às vezes vamos para o ufanismo e dizemos que moramos no melhor país do mundo. Eu acho 

que seria até o melhor país do mundo para se viver, estivéssemos nós cumprindo a nossa obrigação de gestores 

eficientes e não deixando o Brasil... 

Por exemplo, segundo análise feita recentemente por uma entidade inglesa — o Senador Cristovam 

Buarque fazia referência a essa avaliação —, de 40 países do mundo, o Brasil foi situado, em qualidade de 

ensino, no 39º lugar. E o Senador Cristovam Buarque dizia: “Falta de vergonha de todos nós”. Perdemos a 

vergonha aceitando o Brasil nessa colocação. Na análise da ONU, de 85 países do mundo, nós estamos 
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situados em 73º lugar. Que vergonha! Que vergonha este País! Não dá nem oportunidade aos seus jovens de se 

educarem. Não tira o jovem da rua para colocá-lo numa escola decente. 

 E eu me lembro de que tenho aqui no Orçamento da União 12 milhões dos meus 15 propostos para a 

educação. Para a educação, Deputado Paulo Pimenta, para atender, na Região Norte do Brasil, na temperatura 

escaldante daquela região, minimamente nossas escolas com centrais de ar condicionado, porque a temperatura 

média, por estudo feito pela Universidade Federal de Curitiba, durante 4 meses do ano, é de 32 a 46 graus. As 

crianças não suportam o calor da sala de aula. As professoras, muitas delas, levam as crianças para debaixo de 

uma árvore mais próxima da escola para continuar a administrar sua aula. Isso porque não há a mínima 

condição ambiental adequada para que as crianças possam estudar. 

E esse mesmo estudo ainda confirma, Sr. Presidente, que as crianças perdem a capacidade de 

concentração a uma temperatura tão escaldante. E daí fica logicamente prejudicado todo o processo 

educacional. E nós, da Região Norte? Quando avaliados pelo FIES, o que nós vemos? É que nós do norte e do 

nordeste estamos enquadrados no último terreno, por falta de uma adequada condição mínima para que as 

nossas crianças possam continuar a estudar. 

 Então, Sr. Presidente, eu sei que V.Exa., que tem também a educação como instrumento de renovação 

e transformação efetiva deste País, há de aplaudir esse FIES de 1 bilhão e 600 mil, mas não vai deixar de lutar 

também, como eu, para que sejam empenhados os 15 milhões de todos os Deputados, para que possamos 

atender à educação, à saúde, à infraestrutura dos nossos Municípios interioranos, que necessitam, efetivamente, 

que o nosso braço chegue lá na ponta, a favor do próprio Estado brasileiro. 

É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

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

 O relatório está em discussão. Eu não vou adiante enquanto nós não tratarmos do destaque. 

 V.Exa. gostaria de usar a palavra novamente? 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu queria ponderar que nós estamos, através desta 

emenda, dando mais consistência... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu gostaria de pedir a V.Exa. que se reunisse com a 

Consultoria e o Relator, até para argumentar e explicar melhor aqui. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - V.Exa. vai suspender a reunião por 15 minutos, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não senhor. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Acho que deveria fazê-lo, Sr. Presidente, senão nós não 

discutimos o destaque.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa., se quiser fazer uso da palavra, por gentileza. 

(Pausa.) 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É essencial defendermos a prerrogativa do Congresso, dar 

transparência. Nós já temos problemas gravíssimos, como o orçamento paralelo do BNDES fora do controle, o 

que é uma coisa escandalosa em termos de execução orçamentária. Nós estamos oferecendo uma emenda que 

soma a favor da transparência, já que não está demonstrado de onde saem os recursos com a nitidez 

necessária. 

 Então, não vejo por que não acolher a emenda apresentada. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Enquanto o Deputado elabora o parecer sobre o 

destaque, vamos passar ao próximo ponto da pauta. 

 Item nº 2 da pauta. 

Apreciação do relatório de atividade do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE sobre diretrizes 

e orientações para a análise da admissibilidade de emendas. Relator do Comitê de Admissibilidade: 

Coordenador do CAE, Deputado Marcus Pestana. 

 Esclareço que o relatório que será apreciado pelo Plenário contém diretrizes e orientações para a 

elaboração de emendas. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Na verdade, Sr. Presidente, eu queria pedir a todo o Plenário 

a dispensa da leitura, porque o relatório já foi utilizado como parâmetro, como diretriz, todos tomaram 

conhecimento, e nós estamos formalizando a aprovação. 

 Então, eu o dou como lido para efeitos de apreciação, porque ele é de conhecimento geral. Eu acho 

que seria um expediente protelatório injustificável. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, eu gostaria também de contestar o relatório 

para que eu possa fazer a defesa de uma emenda da bancada de Goiás que está sendo prejudicada no 

relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não é esse ainda. Este é só das diretrizes. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Ah, sim. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu gostaria de discutir o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ele vai ser colocado em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Eu acho que sua leitura é importante, porque nós o 

recebemos agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não é esse, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O que nós estamos discutindo aqui é o relatório de 

atividade do Comitê de Admissibilidade de Emendas, não é isso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Esse relatório é o relatório que já foi utilizado para a 

apresentação das emendas. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Nós estamos atrasados então. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ele já está na pauta há vários dias. Portanto, não há 

necessidade, porque não terá nenhum efeito prático. Ele já foi usado. O próximo relatório, sim. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Se o rejeitássemos aqui, qual seria o procedimento, Sr. 

Presidente? 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Anularia tudo? 

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

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas, se eu pedir para discutir e ler aqui alguns artigos, 

alguns itens, com certeza nós vamos aprimorar o nosso conhecimento sobre a matéria, perfeito? Eu gostaria 

desse tempo, para que os nossos colegas todos, e eu inclusive, viéssemos a ter melhor conhecimento de uma 

matéria que já surtiu os seus efeitos, mas de que eu não tomei conhecimento. Aliás, nesta Casa, muitos 

procedimentos são feitos, mas nós não temos condições de ver todos, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Eu quero discutir. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Agradecendo muitíssimo a possibilidade de exercitar a 

minha oratória, vamos à leitura. 

“Parte geral. 

 Considerações iniciais. 

O Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, constituído com fundamento no art. 18, IV, da 

Resolução nº 1/2006-CN, tem por atribuição efetuar o exame de admissibilidade das emendas apresentadas, 

inclusive as de Relator, aos projetos de Lei Orçamentária Anual, de Diretrizes Orçamentárias e do Plano 

Plurianual. Os relatórios de admissibilidade devem ser votados pela CMO antes da apreciação do mérito das 

respectivas matérias, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO. 

O exame de admissibilidade de emendas corresponde à análise preliminar, anterior à de mérito, que 

verifica a compatibilidade da proposição com as normas constitucionais, legais e regimentais (...). 

Os comitês darão à CMO e às comissões permanentes de ambas as Casas conhecimento das 

informações e das análises que procederem por meio de relatórios de atividades (...). 

A Resolução nº 1/2006-CN define o objeto das emendas de bancada estadual e de comissão, 

estabelecendo condições para sua admissibilidade. 

As diretrizes e orientações aprovadas pela CMO integram e preenchem as lacunas existentes no 

conjunto de normas de admissibilidade (...). 

Com o fito de racionalizar e tornar mais célere o exame de admissibilidade no âmbito do CAE, os 

trabalhos poderão ser descentralizados pelo Coordenador. 

As disposições contidas neste trabalho tomaram por base os relatórios já aprovados pela CMO (...). 

Emendas individuais. 
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A Resolução nº 1/2006-CN prevê a apresentação de até 25 emendas individuais ao projeto de lei 

orçamentária. O valor total de atendimento das emendas por autor é aquele fixado no Parecer Preliminar que 

definirá, também, a programação passível de ser objeto de emendas individuais.(...) 

Pelo art. 50 da Resolução, as emendas individuais que destinem recursos para entidade privada devem 

atender às disposições da Lei (...). 

As emendas individuais destinadas a entidades privadas poderão conter programação genérica (...) 

As transferências para o setor privado poderão ter a identificação da entidade no subtítulo ou na 

justificação. Entretanto, devem ser observadas as alterações trazidas pelo Decreto 7.568 (...). 

No caso de projetos, a Resolução nº 1/2006-CN prevê que, em seu conjunto, as dotações de emenda 

individual devam ser suficientes para a conclusão da obra (...) 

Considerando o elevado quantitativo de emendas individuais e a necessidade da análise de sua 

admissibilidade no curto prazo, este Comitê propõe a atuação conjunta com as Relatorias Setoriais (...). 

Assim, consideram-se incorporados ao seu Relatório de Atividades as propostas de parecer pela 

admissibilidade que constarem dos respectivos relatórios (...). 

Os pareceres pela inadmissibilidade que constarem dos respectivos relatórios setoriais poderão ser 

submetidos previamente à apreciação do CAE. 

Emendas de bancada estadual. 

Estão previstas de 15 a 20 emendas de apropriação, além de três emendas de remanejamento. (...) 

A admissibilidade das emendas de remanejamento exige a verificação das dotações acrescidas ou 

incluídas, bem como da viabilidade dos cancelamentos (...) Não pode ser indicado, para tais emendas, o uso de 

cancelamento da reserva de contingência ou da reserva de recursos. (...) 

As bancadas somente poderão propor remanejamentos de dotações no âmbito da mesma Unidade da 

Federação, do mesmo órgão e do mesmo grupo de natureza de despesa (...). 

O art. 47, lI, da Resolução nº 1/2006-CN determina que as emendas de bancada estadual devam ser de 

interesse de cada Estado e identificar de forma precisa seu objeto. Assim, não será permitida a utilização de 

designação genérica que possa: contemplar obras distintas, ou resultar, na execução, em transferências 

voluntárias, convênios ou similares para mais de um ente federativo ou entidade privada. 

As duas condições devem ser atendidas concomitantemente. (...) 

Conforme a Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93), o conceito de obra está associado à construção, 

reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. (...) 

Para efeito de atendimento da primeira parte do art. 47, II, da Resolução, entende-se, em consonância 

com decisões anteriores da CMO, que não se deve considerar como obras distintas a obra complexa ou o 

empreendimento com objeto preciso, determinado e identificado (...). 

Portanto, para ser considerado como obra única, o conjunto de obras deve fisicamente integrar-se e 

complementar-se (...). 
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Desse modo, atendidas as demais restrições da Resolução nº 1/2006-CN (...), consideramos 

admissíveis emendas de bancada estadual que contenham a descrição da obra ou do empreendimento "x", a 

exemplo dos seguintes casos: (...)” 

Aí vem uma série de exemplos. 

“De outra forma, caracterizam infração à norma do art. 47, II, da Resolução, por contemplarem obras 

distintas ou para mais de um ente, a aprovação de emendas de bancada estadual com programação genérica 

que não indique exatamente a obra (...) 

A especificação precisa do objeto da obra ou empreendimento permite melhor acompanhamento da 

execução (...) 

As bancadas estaduais, portanto, devem estar atentas à necessidade de reapresentar, neste exercício, 

as emendas aprovadas no exercício anterior. A verificação do disposto no art. 47, § 2°, aplica-se apenas aos 

projetos plurianuais (...) 

Caberá à respectiva bancada estadual demonstrar, na ata da reunião de sua aprovação (...) 

Considera-se também delimitado o objeto e atendido o requisito da primeira parte do art. 47 (...) 

A conjugação do localizador com a modalidade de aplicação mostra a possibilidade de a programação 

resultar, durante a execução orçamentária, em transferências voluntárias, convênios ou similares (...) 

Considera-se que programações com localizador estadual no subtítulo combinado com a Modalidade de 

Aplicação 30 (...) 

Propõe-se a vedação, nas emendas coletivas, da utilização da Modalidade de Aplicação 99 (...). 

Emendas de Comissão. 

A Comissão somente poderá apresentar emenda ao Orçamento de acordo com a sua competência 

regimental (...). 

O art. 26, § 2°, permite a atualização do Anexo por intermédio do Parecer Preliminar (...) 

A ideia das áreas e subáreas temáticas constantes do Anexo da Resolução nº 1/2006-CN teve por 

objetivo criar paralelismo e correlação entre as competências dos órgãos da administração pública e a 

competência regimental das Comissões. (...) 

As emendas de Comissão não podem destinar recursos a entidades privadas, salvo se contemplar 

programação já constante do PLOA/2013. (...) 

No caso de programações destinadas às transferências voluntárias, o inciso III do art. 44 exige que a 

justificação da emenda comprove que a aplicação dos recursos obedecerá aos elementos, critérios e fórmulas, 

em função da população beneficiada (...). 

Aplicam-se às emendas de Comissão que criam nova programação em relação ao PLOA/2013 as 

mesmas restrições contidas no art. 47 (...)” 

Seguem o anexo e a tabela. Então se passa à apresentação de emendas individuais, com todas as 

regras especificadas. 
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“Das emendas coletivas. 

As emendas coletivas devem observar os quantitativos de emendas constantes da Resolução nº 

1/2006-CN. O número de emendas por bancada é fixado pelo art. 47 (...) 

As emendas de remanejamento de bancada estadual somente poderão propor remanejamento de 

dotações no âmbito da mesma Unidade da Federação (...). 

A justificação das emendas de bancada estadual deve conter as informações mínimas de custo, 

cronograma e financiamento necessárias à avaliação e parecer (...). 

À emenda de Comissão que contemple categoria de programação constante do projeto de lei não se 

aplicam as restrições previstas no art. 47 (...). 

Aplicam-se às emendas de Comissão que criam nova programação em relação ao PLOA/2013 as 

mesmas restrições contidas no art. 47, incisos II a V (...). 

O disposto neste item não se aplica às emendas de Comissão que destinarem recursos a 

transferências voluntárias de interesse nacional (...). 

O cancelamento constante de emenda de remanejamento proposta por Comissão deverá, nos termos 

do art. 45 da Resolução nº 1/2006-CN: ser compatível com as competências da comissão; incidir sobre a mesma 

subárea (...); resguardar a compatibilidade das fontes de recursos (...). 

Brasília, novembro de 2012.” 

Eu tenho uma admiração enorme pela memória de Leonel Brizola, e hoje eu posso retribuir isso sendo 

instrumento de obstrução do PDT aqui nesta Comissão. 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, antes eu queria fazer uma questão de 

ordem a V.Exa., de acordo com o art.134, parágrafo único, que diz assim:  

“Art. 134. ................... 

Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de 

Senadores ou Deputados em número inferior ao estabelecido no caput — ou 

seja, um sexto de Senadores e Deputados —, o Presidente suspenderá ou 

encerrará a reunião, ex officio, ou por provocação de qualquer parlamentar. “ 

E é isso que provoco a V.Exa., porque nós não temos nenhum Senador, neste momento, no plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas V.Exa. pode encerrá-la também, Presidente. O senhor 

tem autoridade para isso. São 20h48min. (Pausa.) 

 Sr. Presidente, quero dizer a V. Exa... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas o som está funcionado, Sr. Presidente... 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, só falta 1 minuto. V.Exa. poderia antecipar. 

(Pausa.) 

Presidente, já é tempo, Sr. Presidente. Há muitas comemorações natalinas, muitos Deputados aqui 

também estão querendo acompanhar os Senadores. Eu acho que é hora de V.Exa., já vencidos os 5 minutos, 

retomar e encerrar. Por sugestão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Como é uma prerrogativa do Presidente suspender 

ou encerrar, eu vou reabrir os trabalhos e suspendê-los novamente por mais 10 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Pela ordem. Sr. Presidente. Sr. Presidente, o art. 29, § 2º, 

diz o seguinte:  

“Art. 29 .............................. 

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

§2.º No curso da sessão, verificada a presença de Senadores e de 

Deputados em número inferior ao mínimo fixado no art. 28, o Presidente 

encerrará os trabalhos, ex-officio ou por provocação de qualquer 

Congressista”. 

 É o § 2º do art. 29. 

 Portanto, eu acho que V. Exa. deve encerrar, e não mais postergar essa sábia decisão que V. Exa. 

tomará, com certeza. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é o Regimento? 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Regimento comum, art. 29,§ 2º. (Pausa.) 

 Sr. Presidente, é um parágrafo tão curtinho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, ocorre que a Resolução nº 01, que é de 

2006, é parte integrante do Regimento Comum. Portanto, a resolução é também do Regimento Comum. E é 

evidente que, por ser de 2006... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Ela é derivada do Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por ser de 2006, e o Regimento Comum ser de 1970, 

na interpretação deste Presidente, a norma atual, parte também do Regimento Comum, deve ser observada, e, 

portanto, eu vou observar aquilo que dispõe a Resolução nº 01 e vou manter a reunião suspensa. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Por quanto tempo, Sr. Presidente? Até amanhã? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Num primeiro momento, por 10 minutos. Se houver 

necessidade, suspenderei por mais tempo. Mas, em princípio, por 10 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, neste caso, eu quero recorrer da decisão de 

V.Exa., entendendo que a Resolução nº 01 é derivada do Regimento Comum. Perfeito? Ela não se sobrepõe ao 

Regimento Comum. 

 Portanto, acho que V.Exa., logicamente, querendo dar continuidade à reunião, o que é louvável, está 

cumprindo a sua missão. No entanto, não pode afrontar o Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O art. 1º da Resolução nº 01 diz:  

“Art. 1.º Esta Resolução é parte integrante do Regimento Comum e 

dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o art. 166 da 

Constituição e sobre a Comissão Mista Permanente prevista no § 1º do 

mesmo artigo, que passa a se denominar Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO”. 

 Portanto, na minha opinião, naturalmente que V.Exa. tem a prerrogativa... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - E o que ele fala sobre este momento? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem a prerrogativa de recorrer da minha 

decisão tanto para a Comissão de Constituição e Justiça como também para a Mesa do Senado, mas a 

interpretação que eu tenho é a que eu já anunciei. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, e qual é o artigo da Resolução que versa 

sobre a matéria? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Resolução nº 01, art. 134, parágrafo único. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Parágrafo único. Sim, esse foi aquele primeiro levantado 

por mim. 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Qual dos dois deve prevalecer? Isso não é da Resolução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Na opinião deste Presidente, vai prevalecer o art. 

134, parágrafo único, da Resolução, por ser ele mais recente e trazer uma nova redação para aquilo que já 

estava no Regimento Comum. Mas V.Exa. tem a prerrogativa de, discordando da minha interpretação, recorrer... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Até para que nós possamos ter uma definição, porque aqui 

existe um conflito explícito de interesses — um dá a V.Exa. a condição única de encerrar; o outro flexibiliza um 

pouco mais —, acho que se V.Exa. fizesse a opção pelo primeiro, estaria atendendo melhor todos nós que 

precisamos acompanhar os nobres Senadores, com certeza, em véspera natalina, já cumprindo a sua missão 

até essa hora, como Parlamentares. Então, nós também temos o direito de nos recolher para o descanso natural 

de quem trabalhou o dia todo. 

 Passaram-se apenas 5 minutos. V.Exa. deu 10 minutos. Ainda vamos esperar mais 5 minutos. 

 O Deputado João Leão, com certeza, se aí estivesse, na posição de V.Exa., faria a opção pelo primeiro 

artigo por mim citado. E ele concorda que precisa dos 15 milhões empenhados. Isso eu tenho certeza também, 
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porque ele interioriza, para a satisfação dos seus conterrâneos, a condição de poder melhor qualidade de vida 

dar àquelas populações distantes. Nós todos temos certeza, todos os Deputados e Senadores aqui presentes, 

de que, se presente tivesse algum Senador, estaria aqui também dizendo a V.Exa. que nós precisamos do 

empenho dos 15 milhões de reais. 

 Eu, em particular, Sr. Presidente, vou dizer a V.Exa.: coloquei, dos 15 milhões, 12 milhões para a 

educação. O senhor calcula que condição as nossas crianças lá no Sul do Pará, com uma temperatura de 46 

graus, às vezes, têm de estudar? Não liberam nem o ar condicionado para as nossas crianças poderem estudar! 

Qual é a condição que tem uma criança de aprender? Estudo da Universidade Federal de Curitiba constatou 

isso. E o professor perde 30% da sua capacidade de ensinar, de transferir conhecimento. Não consegue! 

 Mas como é que vai este Brasil para frente, se não educarmos os nossos jovens, as nossas crianças? A 

criança vai para a escola, hoje, debaixo de peia, porque, na verdade, principalmente a do Pará, gostaria de estar 

indo para o ribeirão ali próximo da escola para tomar banho, devido ao calor ardente, sufocante que a região 

impõe a cada um, e nós estamos aqui a mendigar, com pires na mão, pedindo esmolas para o Governo, quando 

o dinheiro está aqui. 

 No ano passado, Deputado João Leão, o Governo deixou de aplicar 110 bilhões de reais autorizados 

por nós, aqui, do Congresso Nacional. Deixou de aplicar esses recursos por ineficiência. Olha que loucura! Um 

Brasil que precisa de portos para não deixar mais navios esperando por embarque ou desembarque 60, 90 dias 

— está aqui um ex-Ministro dos Transportes que sabe da luta que teve para ajudar na infraestrutura deste País e 

sabe como estamos hoje, com os nossos portos, as nossas rodovias. Eu tenho, lá, no Pará, a BR-155, que é a 

pior do Brasil, uma vergonha! Um carro leve, para circular 350 quilômetros, leva 8 horas! Olha que loucura 

estamos vivendo no Brasil! 

 E há dinheiro sobrando aqui, no Orçamento! Se não estivessem sobrando recursos financeiros; se 

houvesse frustração de receita além do que está previsto, que é de 23 bilhões — a frustração prevista de receita 

este ano... 

 Mas, então, Sr. Presidente... 

 Já está no horário de encerrar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço imensamente a sua manifestação. Tenho 

certeza de que recolhe o pensamento e o sentimento de muitos colegas que gostariam de dizer a mesma coisa e 

só não o dirão porque V.Exa. já disse. 

 Retomando os trabalhos, temos o quorum mínimo de Senadores: Clésio Andrade, Romero Jucá. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, só para fazer mais um questionamento. Veja 

o senhor como é sábia essa Resolução nº 01. Aquele art. 134 diz só se pode abrir os trabalhos tendo um sexto. 

V.Exa. suspendeu por 5 minutos; não poderia ter reiniciado a sessão sem ter quorum. V.Exa. a suspendeu e 

reiniciou de novo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou observar. Vou observar. 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Se eu fosse V.Exa., corrigiria esse erro, que foi um erro 

apenas, digamos assim, de procedimento, de momento — V.Exa. não se ateve a esse detalhe —, e recuperaria 

essa falha encerrando a reunião, para que V.Exa. não venha a se penitenciar depois. 

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

 A reunião está... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Encerrada. 

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

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

 As Sras. e os Srs. Deputados que concordam 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. 

 Voltamos à medida provisória, Deputado Zeca Dirceu. 

 Para oferecer parecer sobre o destaque, Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Nós vamos acolher o destaque parcialmente, apenas por um 

erro matemático: onde se lê 500 reais, na verdade a soma dá 400 reais. A MP, por ser um crédito extraordinário, 

não tinha a obrigação de prever a fonte de recursos, mas, como foi incluído o anexo prevendo essa fonte de 

recursos, então, está correto o destaque apresentado, que aperfeiçoa a medida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação o relatório na representação da Câmara 

dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação, na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques. 

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

 Aprovado. 

 Em votação o destaque na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que concordam com o destaque e o parecer favorável do Relator permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado. 

 Os Srs. Senadores que acompanham o voto do Relator favorável ao destaque permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o relatório com o destaque. 
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 Requerimento para inclusão na pauta do relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas quanto à 

admissibilidade de emendas coletivas apresentadas ao Projeto de Lei nº 24, de 2012. Autor: Deputado Marcus 

Pestana. 

 O Deputado está com a palavra, para a apresentação do requerimento. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA – O Comitê de Admissibilidade se reuniu com base nas 

diretrizes e fez o seu trabalho, que é ... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Marcus Pestana, nós estamos discutindo o 

relatório para incluir na pauta. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Oi? 

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

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Ah! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. está com a palavra para defender o 

requerimento para incluir na pauta o relatório. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Peço, então, apoio para que a gente possa dar mais esse 

passo. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu queria uma cópia do requerimento para 

ver de que se trata, para que eu possa discuti-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Uma cópia do requerimento para o Deputado 

Giovanni Queiroz. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Senhora, o Deputado Giovanni Queiroz está aqui, do outro 

lado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Giovanni Queiroz quer uma cópia do 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, o autor também merece. O autor também merece uma 

cópia do requerimento. 

 Foi tirar cópia. Nós vamos aguardar. (Pausa.) 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para encaminhar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ...o requerimento. 

 Deputado Giovanni Queiroz. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, meu não. O requerimento não é meu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não, com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Ah, a palavra! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Muito obrigado. 
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 O requerimento, em nome do Deputado... 

 Sr. Presidente, eu não estou entendendo. O senhor pode me explicar um pouco mais? Este 

requerimento... A inclusão do relatório do CAE? 

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

Deputado Marcus Pestana já explicou: é um requerimento para incluir na Ordem do Dia o relatório do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - De admissibilidade de emendas? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O requerimento será colocado em votação. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Perfeito. Eu queria dar uma lida, porque só agora chegou 

às minhas mãos... 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não há como tomar uma posição sem lê-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se V.Exa. já tomou conhecimento, eu vou colocá-lo 

em votação. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, eu quero só encaminhar e eu tenho 5 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não há previsão de encaminhamento para 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não há? Há, sim. Espere aí, Presidente, aqui... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para requerimento, não. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas diz o Regimento Comum: 

Art. 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta não 

admitirá discussão, podendo ter a sua votação encaminhada por 2 (dois) 

membros de cada Casa, de preferência um favorável e um contrário, pelo 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos (...) 

É o art. 41. Eu só quero fazer o encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ – Obrigado. 

“Conforme o art. 25 da Resolução nº 1/2000-CN, cabe ao 

Comitê de Admissibilidade — CAE propor a inadmissibilidade das 

emendas apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de lei 

orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano 

plurianual. Os relatórios de admissibilidade devem ser votados pela 

CMO antes da apreciação do mérito das respectivas matérias...” 

 Repito: “Os relatórios de admissibilidade devem ser votados pela CMO antes da apreciação do mérito 

das respectivas matérias, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO.”  
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 Eu reli esse parágrafo para que todos os companheiros pudessem a ele atenção especial dedicar. 

“2. O exame de admissibilidade de emendas corresponde ao exame 

preliminar, anterior ao de mérito, que verifica a compatibilidade da proposição 

com as normas constitucionais, legais e regimentais, nos termos do art. 146 

da Resolução nº 1/2006-CN. Esse dispositivo determina que a emenda à 

proposição em tramitação na CMO, que contrariar norma constitucional, legal 

ou regimental, será inadmitida, caso aprovada na CMO a proposta do Comitê 

de Admissibilidade (arts. 15, XI, e 25 da Resolução nº 1/2006-CN). 

3. O Comitê, no uso de suas atribuições, levou em consideração o 

Relatório de Atividades — Diretrizes e Orientações disponibilizados no site da 

CMO, diretrizes que integram e preenchem as lacunas de modo a permitir 

uma interpretação sistemática do conjunto de normas de admissibilidade. 

4. O principal papel do Comitê foi o de analisar as emendas 

apresentadas e encontrar soluções capazes de sanear os vícios que 

tornavam a emenda inadmissível. 

5. Do exame preliminar de inadmissibilidade das 473 emendas de 

bancadas estaduais, foram identificadas inicialmente problemas de 

inadmissibilidade em 99 emendas; das 82 emendas de comissões da 

Câmara dos Deputados verificaram-se inadmissibilidades em 7 emendas; e, 

das 49 emendas de comissões permanentes do Senado Federal, foram 

identificadas inadmissibilidades em 5.  

6. Essas inadmissibilidades iniciais foram devidamente comunicadas 

aos Coordenadores de Bancadas e Presidentes de Comissões permanentes 

acompanhadas de alternativas e sugestões de ajuste técnico, quando 

possível. Os pedidos de correção foram apresentados diretamente no 

sistema informatizado da CMO – SISEL (...)” 

 Mais um minuto só e encerro, Sr. Presidente. 

“... da Parte geral do Relatório de Atividades, considerou viáveis 

todos os casos em que havia correlação entre as competências dos órgãos 

da administração pública e a competência regimental das Comissões, em 

continuidade ao entendimento já manifestado pelo CAE em exercícios 

anteriores”. 

 Sr. Presidente, continuo no próximo. 

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

 Em votação o requerimento... 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Encaminhamos a favor, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação, no Senado Federal. 

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

 Aprovado, por unanimidade. 

 Deputado Marcus Pestana. 

 Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Nós fizemos um trabalho rigoroso de compatibilização e de 

análise de consistência das diversas emendas de bancada e de comissão com a legislação vigente, a 

Constituição, a Resolução nº 1, a LDO. 

 Do exame de 473 emendas — já foi dito aqui — de bancadas, foram identificados, inicialmente, 

problemas de inadmissibilidade de 99 emendas. Das 82 de Comissão da Câmara, verificaram-se 

inadmissibilidades em 7 emendas; das 49 emendas de Comissão Permanente do Senado Federal, foram 

identificadas inadmissibilidades em 5. 

 Nós fizemos todo um trabalho de recuperação, de procura dos Coordenadores de bancada, dos 

Presidentes de Comissão para correção e aproveitamento do máximo de propostas de emendas e, ao final, 

chegamos à inadmissibilidade de 9 — apenas 9 inadmitidas —, de um total de 473 emendas de bancadas, 

somadas às 82 de Comissões da Câmara e às 49 de Comissões Permanentes do Senado. 

 Então, é um número muito pequeno, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que foi inevitável, 

porque há incompatibilidade, e nós resolvemos... Eu elogio aqui a assessoria técnica da Câmara, que trabalhou 

de forma intensa na análise dessas emendas, dando-nos apoio, suportando todo tipo de pressão, mas fomos 

rigorosos no sentido da observância dos dispositivos legais e normativos. 

 Portanto, vou ao meu voto. 

 Os trabalhos deste Comitê foram pautados pela observância das normas constitucionais, legais e 

regimentais que tratam do tema. 

 Propomos que, dentro das emendas de bancada estadual e de Comissão da Câmara dos Deputados e 

do Senado apresentadas ao PLOA 2013, sejam consideradas inadmissíveis apenas aquelas que constam do 

Anexo ao presente Relatório. Também serão consideradas como não admitidas as emendas individuais que 

assim constarem dos Relatórios Setoriais a serem apresentados à CMO. 

 As demais emendas, coletivas e individuais, devem ser consideradas admitidas, observados os ajustes 

encaminhados pelos Autores, considerados viáveis pelo Presidente da Comissão e acolhidos pelo CAE. 

 Brasília, 05 de dezembro de 2012. 

 É o relatório. 
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 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Para contestar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Leandro Vilela. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, eu gostaria de, em nome da bancada de 

Goiás, nos termos do art. 148 da Resolução nº 01/06, apresentar contestação, para que o Plenário desta 

Comissão venha deliberar sobre a inadmissibilidade da Emenda nº 71100002, da bancada de Goiás. 

 Ressalto que houve um erro na elaboração da presente emenda, sendo equivocada a construção da 

inclusão de dotação. O Comitê de Admissibilidade alega que houve alteração de objeto na emenda, mas o que 

realmente houve foi alteração de órgão de Ministério, uma vez que a emenda foi elaborada como “infraestrutura 

urbana no Ministério das Cidades”, enquanto deveria ser “infraestrutura econômica no Ministério da Integração 

Nacional”. Em tempo hábil, corrigimos o erro através do Sistema SISEL, mas não foi acatado pelo Comitê.  

 Nesse sentido, solicito que se dê provimento à presente constatação, para se adequar a emenda aos 

moldes propostos no Sistema de Correção SISEL. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa., por gentileza, encaminhe para a Mesa a 

contestação. 

 Tem a palavra o Deputado Giovanni Queiroz, para discutir. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, é para discutir e para me somar a Goiás. Eu 

tenho minhas origens em Goiás, conheço bem o Estado. Embora represente o Estado do Pará, tenho ali 

familiares que moram em Goiânia e acho que a defesa de um Parlamentar a favor do seu Estado é 

absolutamente legítimo.  

 E quero dizer mais, Sr. Deputado. Nós estamos aqui hoje mais no papel de tentar devolver ao 

Congresso Nacional a respeitabilidade que, durante alguns anos, este teve. Lamentavelmente, o Congresso 

Nacional, nesses últimos anos, tem sido desautorizado naquilo que é mais importante para a Nação — e o 

Senador Jucá sabe disso. E houve aqui inúmeros debates sobre como este Congresso já foi bom em outros 

tempos, quando respeitado pelo seu governo, época em que V.Exa. era Líder, mas hoje se desfaz, perde o 

rumo. O Congresso Nacional não se faz respeitar. Nós Parlamentares estamos diminuídos, apequenados, 

diminutos, de joelhos, pedindo, de mãos vazias, esmola num Ministério ou noutro, ou pedindo à Secretaria de 

Relações Institucionais que venha empenhar aquilo a que temos direito. 

 V.Exa., Deputado goiano, que representa aqui o seu Estado e o seu povo, luta para colocar e incluir 

mais recursos no seu Estado, legitimamente. A defesa é absolutamente legítima. De repente, no ano que vem, o 

Governo não vai empenhar essa emenda. Veja quantas emendas de bancada foram empenhadas este ano 

ainda. Não existem 3% de emendas empenhadas de emendas de bancada, nobre Deputado. É lamentável.  

 E as nossas? O Governo ainda tem uma margem de 161 bilhões para empenhar. Frustração de receita 

de 23 bilhões, frustração líquida prevista — só. Por que não empenham as emendas nossas de bancadas? Por 
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que não empenham as emendas legítimas de bancadas e de Comissões e de Parlamentares que estudaram, 

trabalharam, deram sua contribuição tentando levar, interiorizar recursos que pudessem efetivamente ser 

aplicados? Quando o Governo concentra nos seus programas e nos seus projetos, ele já prova ser ineficaz, para 

não dizer incompetente, irresponsável até, deixando sobrar dinheiro que vai para um fundo de liquidez do Banco 

Central, e não operacionaliza aquilo que nós aqui autorizamos a fazê-lo, por absoluta incompetência. Então, não 

há por que nós sermos coniventes com isso. Levar o dinheiro para os Municípios, para os Estados é dar 

condições ao Governo Federal de aplicar efetivamente, de executar as ações previstas no Orçamento, já que o 

Governo Central não tem a mesma competência. 

 Por isso, eu me somo a Goiás, para pelo menos buscar aprovar a sua emenda de bancada, como 

outros Estados já o fizeram e o meu também o faz, tentando contribuir com o Governo, para que este possa ser 

mais eficaz, mais eficiente, mais diligente, menos preguiçoso, menos incompetente, mais determinado, mais 

corajoso no sentido de ir ao encontro da demanda nacional de infraestrutura, de ações sociais que possam 

realmente dar vigor ao País. 

 Portanto, Sr. Presidente, eu não vou me cansar de usar este microfone para alertar os companheiros de 

que podemos nos unir no sentido de cobrar do Governo, sob pena de não deixarmos de avançar nas votações, e 

de fazer com que o Governo venha ao encontro de um anseio, que tenho certeza é de todos, de ver suas 

emendas, as emendas dos seus Estados, das suas bancadas aprovadas e executadas, para que nós possamos 

ver um Brasil melhor. 

 Nós somos absolutamente incompetentes. Temos sido, mas eu quero aqui tentar resgatar a vontade de 

muitos. E, logicamente, eu preciso do companheirismo de todos, para que possamos buscar, com o Governo, 

sensibilidade para que ele aplique efetivamente o que está autorizado no Orçamento, com recurso em caixa, 

sem que tenha havido frustração de receita que justifique a sua omissão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Marcus Pestana. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Para deixar registrado em ata, nos termos do Item 17 do 

relatório apresentado, que também consideramos como admitidas todas as emendas dos Relatores Setoriais.  

 E eu queria, só para não voltar a falar mais, dizer que houve uma opção metodológica pelo total rigor e 

observância do disposto na Resolução nº 01, na LDO, no PPA.  

 Lá em Minas se fala “onde passa boi passa boiada”, caso comece a haver subjetividade. O nosso 

trabalho não é de análise de mérito, é um trabalho de medir a consistência das emendas. Demos um amplo 

espaço, contatamos todos os coordenadores, todos os presidentes de Comissões para que as retificações 

fossem feitas.  

 No caso específico de Goiás, infelizmente porque há todo um mérito na iniciativa, há uma mudança de 

unidade orçamentária na execução, na mudança de escopo, na mudança de Ministério, entrando, portanto, em 
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conflito com o disposto nos arts. 38, 45, 48 e 147, parágrafo único, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional e demais normas da CMO.  

 O recurso é legítimo, e o Plenário vai decidir. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um momento, Deputado. V.Exa. quer... 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Gostaria apenas de agradecer. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É uma questão de ordem? É uma discussão? 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - É uma discussão. Para discutir ainda a matéria.  

 Quero agradecer o apoiamento do Deputado Giovanni Queiroz e fazer a defesa de Goiás no sentido de 

que o Estado, perdendo uma emenda, sem dúvida nenhuma, terá um prejuízo.  

 Embora nós tenhamos um índice baixo de empenho, o que é sabedor de todos nós nesta Casa, é uma 

emenda inclusive que atende à RIDE, a região do Entorno do Distrito Federal, com problemas extremos e 

graves. Esses recursos são fundamentais para investimentos e buscam a melhoria da qualidade de vida da 

população, principalmente do Entorno do Distrito Federal. De forma que a bancada de Goiás sofre um grande 

prejuízo.  

 Não houve erro que prejudique o mérito, apenas, quando da redação, em vez de se colocar “no 

Ministério da Integração Nacional”, foi colocado “Ministério das Cidades”. Nós gostaríamos, então, de pedir, 

através desta contestação, que fosse acatada esta nossa emenda, não prejudicando, assim, o Estado de Goiás. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Erro de redação.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Leandro Vilela, cabe a esta Presidência 

deferir ou não a contestação. Estou pedindo que a assessoria técnica faça uma análise e, enquanto essa análise 

é feita, nós vamos para o próximo ponto da Ordem do Dia, em que o Deputado Eliseu Padilha fará a leitura do 

Relatório Setorial da Área Temática V - Planejamento e Desenvolvimento Urbano. E, depois, no momento 

adequado, voltaremos para tratarmos da matéria.  

O Relator Setorial, ilustre Deputado Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, está com a palavra 

para a apresentação do relatório.  

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

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO. 

O relatório está em discussão... (Pausa.)  

Desculpe-me. Tem a palavra o Deputado Eliseu Padilha. 

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, devo inicialmente dizer 

que o trabalho da Sub-relatoria restou profundamente facilitado e simplificado pela excepcional atenção e 

assistência que este Relator recebeu dos Consultores do Orçamento e da assessoria da Secretaria-Geral da 

Mesa desta Comissão.  
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Para não cometer injustiças, nós vamos simbolizar essa equipe com três nomes: a Socorro, que 

efetivamente nos socorre a cada momento e a cada instante; o Dr. Sanches e o Dr. Tollini, que aqui se 

encontram presentes e que têm acompanhado esse métier há décadas e sabem, nos detalhes, como nós 

podemos cometer menos erros e podemos contemplar o máximo possível das pretensões dos Parlamentares. 

Esta distinção os nossos consultores conseguem fazer com larga facilidade. Nós temos realmente que 

agradecer a eles.  

Eu, pessoalmente, que estou nesta Casa há muitos anos, já participei desta Comissão várias vezes e já 

estive no Poder Executivo, posso dizer que nós aqui na Comissão avançamos muito, a partir do conhecimento 

dos nossos consultores, a quem eu renovo os meus agradecimentos. 

Com a aquiescência de V.Exa., Sr. Presidente, e de toda a Comissão, eu peço permissão para, em vez 

de ler dezenas de laudas do relatório inteiro, ler um resumo do que seja o relatório e, se for o caso, prestar 

esclarecimentos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tendo em vista que o relatório da Área Temática V, que 

abrange a programação dos Ministérios do Planejamento e das Cidades, já foi divulgado há vários dias, dando 

oportunidade para sua análise detalhada, seguindo prática usual nesta Comissão, vou me permitir, com a 

concordância do Plenário, apresentar tão somente as partes de maior impacto decisório de nosso parecer. 

Segundo o projeto encaminhado pelo Poder Executivo, os orçamentos propostos para a área temática 

totalizam dotações de 36,2 bilhões de reais, sendo 15,3 bilhões de reais no Planejamento e 20,9 bilhões de reais 

nas Cidades. As despesas de custeio, de investimentos e em inversões financeiras totalizam 22,4 bilhões de 

reais. Desse total, 12,5 bilhões de reais destinam-se a despesas pertinentes ao Programa Minha Casa, Minha 

Vida e 7,2 bilhões de reais às despesas com investimentos vinculados ao PAC, sobretudo em saneamento, 

assentamentos precários, transportes urbanos e drenagem. 

 A Área Temática V recebeu 962 emendas, com solicitações no montante de 9,3 bilhões de reais. As 

bancadas estaduais apresentaram 72 emendas de apropriação e as Comissões, três de apropriação e uma de 

remanejamento, totalizando pleitos no montante de 7,4 bilhões de reais. As 886 emendas individuais totalizaram 

solicitações de 1,9 bilhão de reais. Em ambas as modalidades de emendas, o programa com o maior número de 

solicitações foi Planejamento Urbano, com 44 emendas coletivas e 822 individuais, as quais concentraram 68% 

dos valores solicitados. 

 Esta relatoria mobilizou um total de 4,4 bilhões de reais para o atendimento das emendas. Desse total, 

1,9 bilhão de reais foi destinado às emendas individuais e 2,5 bilhões de reais às emendas coletivas. Os 

recursos para as emendas individuais provieram integralmente da Reserva de Recursos. Para as coletivas, 0,8 

bilhão de reais proveio da mesma Reserva de Recursos, e 1,7 bilhão de reais proveio de cancelamentos 

realizados em conformidade com o relatório preliminar e as orientações lá consignadas. 

Para orientar o remanejamento de recursos, esta relatoria adotou um conjunto de critérios adicionais, 

com vistas a obter maior equilíbrio entre os ajustes realizados e o atendimento aos pleitos. Assim, não 
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impusemos reduções em alocações de valor inferior a 2 milhões de reais; não efetuamos reduções em dotações 

financiadas por fontes vinculadas; limitamos os cortes nas dotações do Ministério do Planejamento a, no 

máximo, um terço de seu valor; e estendemos às inversões financeiras vinculadas ao PAC o percentual de corte 

de 10%, definido no relatório preliminar para os investimentos. 

Definimos, também, critérios objetivos para propiciar uma equilibrada distribuição dos recursos entre as 

emendas coletivas. Nesse sentido, tomamos como referência as práticas adotadas pelos Relatores Setoriais, 

nos anos anteriores — em vários anos —, adotando a combinação de quatro critérios para a alocação de 

recursos às emendas de bancada, que são: primeiro, a proporcionalidade ao número de emendas apresentadas 

na área temática; segundo, a proporcionalidade à população da Unidade da Federação; terceiro, a 

proporcionalidade ao inverso da renda per capita da Unidade da Federação; e, por último, a proporcionalidade 

ao inverso do Índice de Desenvolvimento Humano — IDH. 

Em outras palavras, nós priorizamos, valorizamos e, melhor, aquinhoamos a equidade, a 

distributividade, a redistributividade e a atenção ao social, considerando o IDH. 

Como critério complementar de ajuste, adotamos a premissa de que o valor destinado às emendas não 

deveria representar grande disparidade entre o valor maior e o menor valor alocado, ressalvado quando 

orientado pelas coordenações das bancadas ou a necessidade da realização de outros ajustes. Finalmente, 

elegemos como merecedoras de tratamento diferenciado as emendas relativas a obras de trânsito urbano em 

capitais ou grandes cidades, as relativas a ações na área de saneamento e, ocasionalmente, informações 

adicionais, por entendermos ser papel do Relator estar atento às áreas críticas para atendimento. 

Assim, pudemos atender a todas as emendas de apropriação apresentadas pelas bancadas estaduais, 

com o montante de 2,3 bilhões de reais. Em relação às emendas de apropriação das Comissões, também as 

atendemos, embora parcialmente, distribuindo 165 milhões de reais. Daí, o seu caráter nacional e a amplitude 

das suas programações, que remetemos à consideração da Relatoria-Geral a possibilidade de adicionarmos 

ainda mais recursos a essas emendas de apropriação das Comissões. 

Com relação às emendas individuais, o Relator adotou o critério já tradicional de interpretar, 

diligentemente, a intenção dos autores, mas — peço atenção aos Srs. Parlamentares e aos representantes das 

bancadas — recomendamos aos autores que verifiquem como ficaram suas propostas, a fim de permitir que 

eventuais correções sejam ainda feitas no momento oportuno. 

 Esta Relatoria não identificou, na sua área de competência, emendas que propusessem alocações 

vinculadas a obras irregulares; não apresentou emendas de Relator; não constatou a existência de créditos 

extraordinários ou especiais em tramitação; e não entendeu necessário criar novas ações para as obras. 

A Relatoria se deparou com diversidade de enquadramento programático das emendas coletivas 

relativas a adequações nos sistemas viários urbanos. Enquanto algumas bancadas as propuseram no âmbito do 

Programa Mobilidade Urbana, outras o fizeram no Programa Planejamento Urbano. A fim de assegurar 

uniformidade de tratamento, tais emendas foram enquadradas nos mencionados programas, segundo a natureza 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1773/12  11/12/2012 
 
 

 40

das obras pretendidas. Outrossim, recomendamos também às bancadas que examinem o enquadramento que 

foi dado às suas emendas dessa natureza, a fim de que possam solicitar mudanças desejáveis, se o julgarem 

necessário. 

 Aqui, ressalto o caso, por exemplo, de Goiás, que de forma competente o Deputado Vilela trouxe à 

consideração da Comissão e sei que o Relator-Geral já tem o assunto sob seu controle e, na medida do 

possível, vai adaptar o equívoco de nominação de uma das emendas.  

 É este o resumo de nosso relatório. Pedimos à Comissão que vote pela sua aprovação, e 

conclamamos, portanto, todos nobres Parlamentares presentes a acompanharem, na medida do possível, a 

nossa posição. 

 Este é o relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Assis Carvalho) - O relatório está em discussão. 

 Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, logicamente que, em respeito ao Ministro 

Eliseu Padilha, eu não vou pedir a V.Exa. para encerrar neste momento por que só tem um Senador. E a 

qualquer momento, não havendo dois, deve V.Exa. de pronto encerrar os trabalhos. 

 Mas eu quero discutir um pouco, lembrando o seguinte, Deputado Eliseu Padilha, por quem eu tenho o 

maior respeito, porque V.Exa. foi um digno representante de todos nós no Ministério.  

 Neste relatório, na página 7, traz aqui: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quanto à sua 

realização orçamentária. Na realização orçamentária, em 2010, foram autorizados 5 bilhões e 947 milhões de 

reais; empenhados 5 bilhões e 132 milhões; pagos 4 bilhões e 600 milhões. Em 2011, foram 5 bilhões; 

empenhados 3 bilhões.  

 Quando vamos para o Ministério do Comércio, Indústria e Desenvolvimento, em 2010: autorizados 16 

bilhões de reais; executados 2 bilhões de reais. Em 2011: 22 bilhões; 2,3 bilhões. Em 2012, agora este ano, 

Deputado Paulo Pimenta, V.Exa. é Presidente desta Comissão, veja a discrepância: de 22 bilhões autorizados 

por nós no Orçamento de 2012, execução acumulada, como V.Exa. bem cita, até 5/11, só 3 bilhões e 820 

milhões foram pagos.  

 Isso aqui a imprensa sempre fala que é uma peça de ficção. Peça de ficção porque o Governo não a 

cumpre. Nós estamos aqui até uma hora dessas e vamos continuar até mais tarde, com o esforço que V.Exa. fez 

e tantos outros companheiros e colegas fazem para relatar bem, buscar aperfeiçoar melhor as distribuição dos 

recursos nacionais e, na verdade, isso não ocorre. Na verdade, o Governo coloca isso na última gaveta da 

escrinvaninha do Ministério do Planejamento e executa, por autorização nossa, através de decretos, como já fez 

este ano, mais de 100 bilhões de reais remanejados.  

 Olhem que loucura! Os Srs. Deputados se aterrorizarão se forem melhor observar a execução 

orçamentária neste País. Nós estamos fazendo aqui papel de bobos ou de palhaços, ou de palhaços. A 

execução orçamentária é uma vergonha! Só por decreto, Deputado Maia, foram 123 bilhões de reais 
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remanejados por autorização nossa na LDO e na lei orçamentária se nós deixarmos continuar. Por medida 

provisória mais 47 bilhões, se não estou equivocado no valor, mas é aproximadamente isso. 

 Enfim, nós estamos aqui e a pergunta que me faço é não ficar com vergonha de quem em mim votou. 

Eu não vou me acovardar nem me acomodar, nem deixar de tentar contribuir com o Congresso Nacional. Vou 

responder aqueles que me elegeram para que amanhã eu tenha vergonha de lá voltar e pedir novamente o voto 

para defender o interesse do nosso povo do Pará, do povo do Brasil. 

 Então, eu vou continuar aqui a ser esse crítico para que possamos ter uma peça orçamentária que não 

seja uma ficção. Aliás, o Governo quando nos manda a peça orçamentária e depois, através de medidas 

provisórias e decretos, faz os remanejamentos, prova que é absolutamente incompetente para planejar. Ou está 

deliberadamente decidido a nos desautorizar, a dizer que o Congresso Nacional não tem direito nenhum de 

mexer em coisa nenhuma, porque eles só fazem o querem. 

 E a nós apenas a condição de reles Parlamentar no interior deste Brasil, homens que vieram de todos 

os lugares, homens como o Deputado Lucio Vieira Lima, que veio lá da Bahia, e tantos outros de Minas Gerais, 

onde eu nasci, estamos fazendo o papel de bobos ou de palhaços, repito. 

 Por isso, Sr. Presidente, eu voto a favor do relatório do nosso ilustre Deputado Eliseu Padilha, porque 

S.Exa. fez um relatório decente e respeitoso ao Congresso. Mas, lamentavelmente, Deputado, não veremos 

esse relatório ser respeitado com as emendas aqui aprovadas, de emendas de bancada, feita com carinho, com 

reunião de bancada, discutindo as suas necessidades, as dificuldades naturais que todos nós enfrentamos. 

Infelizmente, vai ser mais uma peça de ficção que vai para a quinta gaveta, se é que tem, do Ministério do 

Planejamento ou do Ministério da Fazenda.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. E, quero, de antemão, depois de votada a matéria, pedir a V.Exa. que 

encerre porque não há mais Senador para continuar os trabalhos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não entendi, V.Exa. está pedindo que eu conclua a 

análise da matéria e depois encerre os trabalhos? 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - V.Exa. decide como melhor deve ser feito em função da 

lisura do Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A discussão e o prazo para a apresentação de 

destaques estão encerrados. (Pausa.) 

 Foram apresentados quatro destaques. 

 Senhores, senhoras, nós temos uma questão preliminar, que é a contestação do relatório do Comitê de 

Admissibilidade. 

 O Deputado Giovanni Queiroz, como qualquer um dos Srs. Parlamentares... Deputado Giovanni 

Queiroz, por gentileza. V.Exa., como qualquer um dos Parlamentares, tem a prerrogativa de, no momento em 

que desejar, provocar esta Presidência, e eu, imediatamente, suspenderei os trabalhos, tão logo seja provocado. 
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 Eu vou indeferir a contestação da bancada de Goiás. Isso vai gerar um debate, uma discussão a 

respeito da contestação. Vai ficar a critério dos senhores decidir fazer essa discussão hoje ou amanhã. Eu devo 

suspender a qualquer momento a reunião, tão logo seja provocado por qualquer um dos Parlamentares. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Deputado Vilela, vamos transferir para amanhã o debate. É 

melhor. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sim. Sem problema nenhum. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Então, eu vou indeferir a contestação. V.Exa. já me 

disse que vai fazer um recurso ao plenário dessa minha decisão... 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Eu gostaria de apresentar o recurso hoje ainda, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pode apresentar o recurso. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Quero deixar apresentado, até porque amanhã eu viajo. Vou 

me retirar na parte da manhã, numa viagem com o Presidente Michel Temer, e, com a preocupação de não 

poder estar presente, já quero deixar o recurso apresentado hoje, para que ele possa entrar em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Pode votar o recurso hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu gostaria de fazer um apelo para votarmos hoje o 

recurso. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, vejam bem. É uma questão... Por 

gentileza, o recurso. 

 Senhores, só um pouquinho. Vamos tentar matar este assunto. Ele é relativamente simples de resolver 

aqui, certo? Eu vou indeferir a contestação. O Deputado Leandro Vilela está fazendo um recurso ao plenário 

para que acate a sua contestação. É um assunto bastante simples. Eu vou colocar em votação para o Plenário 

se acata a minha decisão ou não, correto? 

 Então, na bancada da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Parlamentares que acolhem o recurso encaminhado, contrário à decisão da Presidência, por 

gentileza, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Nós estamos votando aqui... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Aprovado o recurso. Já deu, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós tivemos quatro votos contrários. 

 Foi acolhido o recurso do Deputado Leandro Vilela. 

 Agora, na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que concordam com o recurso permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Votou contrário. 

 Não foi acolhida na representação do Senado. O recurso não foi acolhido. 
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 Foi aprovado na Câmara e não foi aprovado no Senado. 

 Vamos agora para... (Pausa.) 

 Vencida esta questão da contestação, eu vou colocar em votação o relatório... 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, um voto só no Senado derruba a contestação? 

Derruba o recurso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, foi por unanimidade da representação do 

Senado. Não houve nenhum voto favorável. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Portanto, de ofício, V.Exa. deve encerrar a reunião e não 

validar esse recurso, a votação. 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Não há quorum mínimo? Tem validade a votação? 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não tem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, o Regimento prevê que, a qualquer 

momento, qualquer Parlamentar pode provocar o Presidente para suspender. 

 Fiz um alerta; não houve qualquer solicitação antes da votação; a votação foi encaminhada sem que 

houvesse qualquer contestação sobre quórum de presentes; eu fiz a votação e proclamei o resultado. Não me 

restava outra interpretação possível, diante da votação da representação do Senado. 

 Portanto, o recurso foi rejeitado. (Pausa.) 

 Senhores, foi rejeitado. Ele foi aprovado na Câmara e rejeitado no Senado. 

 Vamos adiante. 

 Em discussão... 

 O SR. DEPUTADO LEANDRO VILELA - Sr. Presidente, eu agradeço a V.Exa., agradeço aos meus 

pares na Câmara. Desculpem-me os Senadores, mas o Estado de Goiás perde uma emenda de bancada, 

mesmo tendo as dificuldades, e podendo não ser empenhada, mas é uma oportunidade de o Estado pelo menos 

requerer os benefícios a sua sociedade. 

 Eu só tenho que agradecer aos meus pares aqui desta Casa, aos membros da Câmara. Se me permite, 

ao Senador, V.Exa., infelizmente, tirou de Goiás o direito legítimo de uma emenda de bancada. É legítimo do 

nosso Estado. Infelizmente, Goiás perde, dentro do seu direito legal, por um erro técnico, que foi, claro, 

ocasionado pela nossa assessoria técnica durante a formulação das emendas de bancada. Mas eu não posso 

deixar de registrar aqui à Casa e à Comissão o apoio recebido. 

 Muito obrigado. 

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

 Em votação o relatório do CAE, apresentado pelo Deputado Marcus Pestana. 

  “Entre as Emendas de Bancada Estadual, a Comissão da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal considerou inadmitidas as Emendas de 

nº 7110002, 71280015, 7107001, 7107009, 5017003, 60020004, 5027005, 
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50240006, 60070004. Também serão consideradas como inadmitidas as 

emendas individuais que assim constarem dos relatórios setoriais a serem 

apresentados à apreciação da CMO. 

  As demais emendas coletivas individuais devem ser consideradas 

admitidas, observados os ajustes encaminhados pelos autores, considerados 

viáveis pelo Presidente da Comissão e acolhidas pelo CAE.” 

 Em votação. 

 Na representação da Câmara dos Deputados, quem concorda com o relatório do CAE permaneça como 

se encontra. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Na representação do Senado, os Srs. Senadores que concordam com o relatório do CAE, apresentado 

pelo Deputado Marcus Pestana, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o relatório. 

 Agora, colocarei em votação o Relatório Setorial da Área Temática V, Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano, com ressalva de destaques, que foram apresentados em número de quatro. 

 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e 

as obras com indícios de irregularidades graves. 

 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. 

 Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução 01, de 2006, anuncio a votação das obras com indícios 

de irregularidades graves, ressalvados os destaques. 

 Representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovados. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, não entendi. O que nós estamos votando? 

De novo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - São obras com indícios de irregularidades graves. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas isso aí não faz parte da Área Temática V. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Que já estão... 

 Não é o relatório do Comitê de Obras Irregulares. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, não é. 
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 Isto aqui, Sr. Presidente... Nós estamos votando, e votamos e aprovamos, a Área Temática V, 

ressalvados os destaques, perfeito? Nós não vamos votar hoje os destaques? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Sim, mas eu estou concluindo a votação ainda. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não. Essa aí já é outra matéria. Se for outra matéria... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, 

determina que as obras com indício de irregularidades graves apontadas pelo Relator devem ser votadas... 

(Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas é outra matéria, Sr. Presidente. Não se trata do 

relatório da Área Temática V. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Existem duas obras. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Dentro da Área Temática V, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Da Área Temática, na pág. 6. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Da Área Temática V? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Da Área Temática V, que são apontadas com indício 

de irregularidades graves, que não são aquelas obras que estão no relatório do CAE. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Ah, sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Elas fazem parte do relatório. Pela resolução, a sua 

votação deve se dar em separado. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Em separado. Sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É isso que eu estou fazendo. 

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

 Aprovadas. 

 Representação do Senado Federal. 

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

 Aprovadas. 

 Apreciação dos destaques. 

 Deputado Eliseu Padilha, para dar seu parecer sobre os destaques. 

 O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nós temos 

aqui quatro destaques que foram apresentados ao nosso relatório. Eu os nomino e profiro parecer em conjunto 

sobre os quatro, porque tratam rigorosamente do mesmo tema. São eles: o Destaque nº 1, firmado pelo 

Deputado Luciano Castro, que vem em nome da bancada de Roraima; o Destaque nº2, ainda da bancada de 

Roraima; o Destaque nº 3, ainda da bancada de Roraima, também firmado, naturalmente, pelo Deputado 

Luciano Castro; o Destaque nº 4, da Deputada Rose de Freitas, representando a bancada do Espírito Santo. 

 Explico rapidamente o que é proposto. É proposto o cancelamento de dotação constante da Fonte 

20.000 para suplementação de emendas que foram propostas à nossa relatoria. 
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 Como o nosso relatório já está aprovado, não há mais disponibilidade nenhuma de parte do Relator 

Setorial para poder proceder a esse cancelamento e remanejamento para suplementação. 

 Portanto, esses destaques só poderão ser atendidos, se for o caso, pelo Sr. Relator-Geral, que é quem 

tem a jurisdição para poder ou não cancelar recursos na Fonte 20.000. 

 Por essa razão, Sr. Presidente, pedindo vênia, escusas até, aos nobres Parlamentares que, 

representando suas bancadas, firmaram esses destaques, eles não podem tecnicamente ser acolhidos por esta 

Relatoria. 

 Portanto, o voto é pela rejeição aos destaques. 

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

 A representação da Câmara dos Deputados que concorda com o parecer do Relator pela rejeição dos 

destaques permaneça como se encontra. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 A representação do Senado Federal que concorda permaneça como se encontra. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Senador Sérgio Souza, se quisesse, aprovaria todos os destaques. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, de ofício... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu quero agradecer aos Srs. Parlamentares. Quero 

agradecer inclusive a tolerância ao Deputado Giovanni Queiroz, que permitiu que nós pudéssemos votar este 

relatório. 

 De fato, eu espero que amanhã nós tenhamos aqui o quorum, para que não nos crie este 

constrangimento. Quero agradecer ao Deputado Eliseu Padilha. 

 A reunião será suspensa e retomada amanhã, às 9 horas. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, não suspenda, encerre. Não é justo 

passarmos de um dia para outro com a lista de presença aberta. Essa é uma irregularidade a que nós temos que 

colocar fim. Existe uma tolerância, que não é o caso agora. Eu quero que V.Exa. realmente encerre a reunião, 

para retomarmos numa nova reunião no dia de amanhã. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu agradeço a sua contribuição, mas eu vou 

suspender a reunião e retomá-la amanhã, às 9h30min. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Vou recorrer da decisão de V.Exa., Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não faça disso jurisprudência, porque é uma irregularidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A reunião está suspensa. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Bom dia. Declaro reiniciada a 10ª Reunião Ordinária 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 29, de 2012.  

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, pela ordem. Só se pode abrir a sessão, 

iniciar a sessão, com a presença de, no mínimo, dois Senadores, que não temos no plenário.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni Queiroz, temos um Senador e 

uma Senadora.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Chegaram agora ao plenário. Melhorou.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Temos quorum. 

Quero saudar o Deputado Ricardo Barros, como autor da Resolução nº 01, que será designado ad hoc 

como assessor do Presidente para interpretar questões omissas.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu tenho certeza de que ele vai estar do 

lado da verdade — e a verdade é que o senhor deve encerrar, que quorum não existia no plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Augusto Coutinho está em condições de 

apresentar o seu relatório? 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Agora.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agora. Então, vamos iniciar os trabalhos. Depois, a 

Deputada Cida Borghetti. (Pausa.) 

 Relatório Setorial da Área Temática VII — Justiça e Defesa. Relator Setorial, Deputado Augusto 

Coutinho, do Democratas de Pernambuco. 

 O Relator Setorial está com a palavra para a apresentação do relatório e da errata. O prazo de 

destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do 

Regulamento Interno da CMO.  

 A palavra está à disposição.  

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

Presidente, estamos aqui com a Relatoria do parecer da Área Temática VII — Justiça e Defesa, sobre o Projeto 

de Lei nº 24, de 2012, que estima receita e fixa despesa da União para o exercício financeiro de 2013, na parte 

referente aos Ministérios da Justiça e da Defesa. 

 Nos termos do art. 165, caput e § 5º, da Constituição Federal, combinado com o art. 32, § 2º, inciso III, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Presidente da República submete à apreciação do 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 24, de 2012, que estima receita e fixa despesa para o exercício de 2013.  

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

coube a esta Relatoria a missão de apreciar propostas orçamentárias na Área Temática VII — Justiça e Defesa, 

que abrange os órgãos Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, conforme consta no Anexo II do Parecer 
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Preliminar aprovado pela CMO, e de propor relatório setorial, incorporando as emendas a despesas 

apresentadas às programações dos referidos órgãos.  

 Neste relatório, examinamos a execução orçamentária recente, conforme disposto no art. 70, inciso I, 

alínea “b”, da Resolução nº 1, de 2006, e no item 35.1.2 da Parte B — Especial do Parecer Preliminar da CMO.  

Ademais, fizemos constar outros aspectos obrigatórios definidos pelos normativos vigentes, a exemplo 

dos créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício de 2012, e formulamos 

algumas recomendações à Relatoria Geral, visando à continuidade do processo orçamentário para o exercício 

financeiro de 2013. 

Análise da proposta setorial e da execução orçamentária recente. 

Informações gerais. 

A proposta orçamentária para 2013 consigna dotação total de R$77.135,3 milhões para os dois órgãos 

da Área Temática VII, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Desse total, cabem ao Ministério da Justiça 

R$10.758,3 milhões e ao Ministério da Defesa R$66.377,1 milhões.  

Observa-se, inicialmente, um acréscimo nominal de cerca de 2,4% no valor total do Orçamento da Área 

Temática, em relação à Proposta para 2012, que atingiu R$75.348,2 milhões. Acréscimo nominal insignificante, 

considerando uma inflação acumulada nos últimos 12 meses da ordem de 5,5% (IPCA) ou 7,5% (IGP-M), 

dependendo do índice utilizado.  

Ainda que se considere o IPCA — que é menor —, necessitaríamos de valores da ordem de 

R$79.454,7 milhões, para manter a proposta no mesmo nível de 2012; ou seja, a proposta de R$77.135,3 

milhões não chega a representar sequer os mesmos níveis reais de aplicações na área. Em termos de valores 

constantes, temos uma redução da ordem de 3% em relação à proposta para 2012. 

Dessa forma, temos, na realidade, uma redução em termos reais dos recursos destinados ao setor. 

Soma-se a isso o fato de que a proposta orçamentária anterior (para 2012) também impunha perdas em termos 

reais aos recursos do setor, pois o acréscimo nominal era de meros 2,6% em relação ao Orçamento de 2011. 

Esse aparente desinteresse do Governo pela área de segurança pública é particularmente preocupante quando 

observamos o País ser atingido por crescentes índices de violência.  

Adicionalmente a tudo isso, vemos em 2012 um forte contingenciamento, especialmente no âmbito do 

Ministério da Justiça, onde o corte é de cerca de R$2,2bilhões. Não é de surpreender que os índices de violência 

no Brasil tenham crescido a olhos vistos, já que a área de segurança não tem sido tratada como prioridade, 

ficando o cidadão a mercê da criminalidade.  

Por outro lado, vemos com certa esperança, bons projetos na área de segurança pública e de defesa 

desenvolvidos pelos dois Ministérios, como, por exemplo, a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 

Fronteiras — ENAFRON; a Reestruturação e Modernização do Sistema Criminal e Penitenciário, no âmbito do 

Ministério da Justiça; a Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras — SISFRON; a 

utilização de veículos aéreos não tripulados — VANT; as operações de Garantia da Lei e da Ordem — GLO; o 
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desenvolvimento do cargueiro tático militar (KC-390); e a construção de submarinos convencionais e nucleares, 

por parte das Forças Armadas, apenas para citar alguns desses projetos. 

As dotações do Ministério da Justiça encontram-se concentradas nas esferas fiscal e da seguridade 

social, com um total de R$10.758,3 milhões. Já na Defesa, figuram também R$8,3 milhões para a Empresa 

Gerencial de Projetos Navais — EMGEPRON, no orçamento de investimento das estatais. Deduzindo-se esse 

valor da dotação total do Ministério da Defesa, alcança-se o montante de R$66.368,7 milhões para as esferas 

fiscal e da seguridade social no PLOA-2013. 

É importante mostrar a representatividade das dotações de ambos os órgãos frente ao Produto Interno 

Bruto e à Receita Corrente Líquida, considerados os orçamentos fiscal e seguridade social. Assim podemos ter 

uma noção da evolução dos montantes alocados para os dois Ministérios nos últimos orçamentos, como vemos 

na tabela a seguir. 

 A programação do Ministério da Justiça teve redução em termos nominais em relação aos 3 anos 

anteriores. Descontando-se a inflação, a redução em termos reais fica ainda mais acentuada. Vale observar que 

o orçamento da Justiça em 2010 foi equivalente a 0,27% do PIB e 2,2% da RCL, e a proposta atual é de 0,22% 

do PIB e 1,6% da RCL. 

No caso do Ministério da Defesa, também se nota evidente decréscimo em termos reais e 

proporcionais. Em 2010, o Orçamento da Defesa representava 1,57% do PIB e 12,6% da RCL, ficando em 

1,33% e 9,8% respectivamente no PLOA-2013. Ainda que se leve em consideração a saída da Agência Nacional 

de Aviação Civil no ano de 2012, não se justificaria tamanha queda, já que o orçamento daquela agência para 

2011 representava apenas R$410,7 milhões. 

Em seguida, é apresentada a evolução das dotações e respectiva execução, por órgão e Grupo de 

Natureza de Despesa — GND. 

 As áreas de segurança Pública e Defesa demonstram grandes gastos de custeio, especialmente no 

item Pessoal e Encargos Sociais. Embora haja também grande demanda por investimentos em ambos os 

setores, a alocação de recursos orçamentários para bens de capital é baixa, e a efetiva aplicação é ainda menor 

em função, especialmente, do forte contingenciamento imposto por força de decreto presidencial. 

 No Ministério da Justiça é proporcionalmente bastante significativo o montante da Reserva de 

Contingência com recurso de taxas, especialmente a fonte 174 — Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de 

Polícia, que corresponde ao montante de R$194,6 milhões de programação contingenciada. Esse 

contingenciamento sinaliza uma arrecadação desproporcional em relação aos serviços prestados. No caso das 

taxas, os valores deveriam ser equivalentes ao custo da prestação do serviço, em respeito à natureza desse 

tributo; visto que a taxa é uma contraprestação do contribuinte em função de um serviço prestado pelo Estado. A 

carga suportada pelo contribuinte deve ser proporcional ao custo de manutenção daquele serviço, sem cobrança 

excessiva como o contingenciamento sugere. 
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Devido a restrições de ordem legal e regimental, não nos foi possível remanejar os recursos da Reserva 

de Contingência para efetiva aplicação, mas apresentamos a sugestão de que tais recursos sejam liberados 

para execução ou que os valores das taxas sejam reduzidos. 

No que tange à execução orçamentária, nota-se que o contingenciamento tem impactado fortemente o 

Ministério da Justiça, especialmente no grupo Investimentos. Em 2012, de um total de 2,2 bilhões para 

investimentos, o Ministério da Justiça empenhou apenas 490 milhões até o dia 20 de novembro. 

Diante dos desafios que se apresentam na área de segurança, as restrições orçamentárias, 

especialmente o contingenciamento de dotações já aprovadas, impostas ao setor são de difícil justificativa. 

Não se deseja aqui criticar alocações, por vezes generosas em outros setores; porém, em um momento 

em que os cidadãos são atingidos diária e intensamente por um nível de violência inaceitável, não há como 

deixar de demandar prioridade para área de segurança pública e defesa. Prioridades essas que não são se 

veem presentes na proposta orçamentária do atual Governo, mas que procuramos, neste relatório, corrigir, na 

medida do que nos foi possível. 

Emendas apresentadas. 

No âmbito da Área Temática VII, foram apresentadas 506 emendas, sendo 503 emendas de 

apropriação e 3 de remanejamento. Das emendas de apropriação, 25 são de bancada estadual, 15 são de 

comissão e 463 são emendas individuais. 

Foram remanejadas duas emendas individuais para outros setores, por motivos de adequação quanto à 

programação setorial. São elas a Emenda 28270001, transferida para a Secretaria de Direitos Humanos, 

relacionada com a Área Temática VIII, e a Emenda 29330018, transferida para o Ministério de Minas e Energia, 

relacionado com a Área Temática I. 

Restaram, portanto, 504 emendas cujos pareceres são apresentados neste relatório. 

Considerações preliminares. 

Para subsidiar os atendimentos dos pleitos e também os cancelamentos realizados, foram utilizados 

especialmente os critérios de relevância estratégica nacional, necessidades setoriais e regionais e a perspectiva 

de execução de cada ação. 

As emendas individuais apresentadas foram integralmente aprovadas, atendidas por meio de repasses 

efetuados pela Relatoria-Geral, considerado o limite fixado pelo item 9 da Parte Especial do Parecer Preliminar. 

Não tivemos casos de emendas individuais com proposta pela inadmissão. Algumas emendas exigiram 

adequações de modo a se tornarem admissíveis. As programações apresentadas como atípicas foram 

enquadradas nas classificações apropriadas, assim como outras receberam denominação mais adequada. Em 

todos os casos possíveis, buscou-se manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares em suas proposições. 

Para fins de adequação à classificação orçamentária, foram procedidos ajustes em algumas emendas, 

de forma a torná-las compatíveis com a estrutura constante do Plano Plurianual — PPA 2012-2015 e da 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1775/12  12/12/2012 
 
 

 5

Proposta Orçamentária para 2012, assim como sanar eventuais conflitos com a legislação que rege o processo 

legislativo. 

O exíguo espaço de tempo estabelecido para a elaboração deste Relatório não permitiu que as 

adequações e alterações processadas por esta Relatoria fossem comunicadas antecipadamente aos autores. 

Por isso, recomenda-se que os interessados analisem com atenção o atendimento de suas emendas. Havendo 

discordância quanto aos ajustes técnicos realizados, os autores das emendas devem, mediante destaque ou 

mesmo por solicitação endereçada ao Presidente desta CMO, solicitar que sejam procedidas as devidas 

alterações. 

Para o atendimento das emendas coletivas, esta Relatoria evitou ao máximo promover cancelamentos, 

ciente dos prejuízos que reduções nas dotações provocam no planejamento dos órgãos.  

Houve, contudo, eventual necessidade de cancelamento para atendimento das emendas de 

apropriação no valor de R$50 milhões, bem como cancelamento para remanejamento da ordem de R$20 

milhões. 

Em relação ao cancelamento de R$50 milhões para atendimento de emendas de apropriação, entende 

esta Relatoria que, constatada capacidade de execução no âmbito da ação afetada, poderá a Relatoria-Geral 

promover a integral recomposição. 

Assim como normalmente ocorre com as emendas individuais, houve a necessidade de promover 

enquadramentos e ajustes em alguns elementos de classificação de diversas emendas coletivas, visando a 

adequá-las aos parâmetros técnicos e legais aplicáveis. Algumas alterações foram feitas por solicitação dos 

próprios autores, especialmente com o objetivo de evitar a inadmissibilidade das emendas, por força das 

disposições da Resolução nº 1/2006. 

Com indicação pela inadmissibilidade dos seus textos originais, as Emendas 71230011 e 71230015, da 

bancada de Rondônia, receberam voto pela aprovação parcial nos termos de parecer que propõe ajuste na 

programação a fim de ajustar a parte inquinada e permitir seu acatamento em acordo com disposições legais 

aplicáveis, em especial a Resolução nº 1/2006. 

No atendimento das emendas coletivas, esta Relatoria utilizou os recursos que lhe foram 

disponibilizados, em conformidade com a regra estabelecida no art. 57 da Resolução nº 1, combinada com o 

disposto no item 26.2 do Parecer Preliminar da CMO, no montante de R$423.169.372,00. Sempre que possível, 

dentro do critério já exposto anteriormente, o atendimento das emendas coletivas foi incrementado com recursos 

provenientes dos cancelamentos seletivos, em dotações de programações genéricas, definidas como aquelas 

com subtítulo nacional. 

De Remanejamento. 

A área temática recebeu três emendas coletivas de remanejamento, tendo duas recebido parecer pela 

aprovação parcial e a Emenda 60020004, que visa promover ajuste de ordem técnica na programação do 
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Comando do Exército, tendo recebido parecer pela inadmissibilidade, exclusivamente em função do 

impedimento de seu acatamento por força do art. 45 da mesma Resolução nº 1, em que pese seu mérito. 

Entendendo, contudo, que a alteração proposta pela Emenda 60020004 é importante e tecnicamente 

necessária, indicamos ao final deste relatório que a Relatoria-Geral promova o ajuste técnico solicitado pelo 

órgão. 

Minhas considerações finais, Sr. Presidente. 

As necessidades por investimentos no setor são muito grandes, especialmente se considerarmos os 

acontecimentos recentes na área de segurança pública e considerando, inclusive, o inestimável apoio 

suplementar que as Forças Armadas têm prestado no combate à criminalidade. Diante das limitações de 

recursos que esta Relatoria teve à sua disposição para suplemento dos programas dos Ministérios da Justiça e 

da Defesa, procuramos ajustar a programação com alocação das dotações visando a possibilitar uma 

distribuição mais eficaz possível. 

Contudo, alguns investimentos permanecem com dotações em níveis excessivamente baixos, razão 

pela qual apresentamos aqui algumas indicações ao Relator-Geral, objetivando complementação ao trabalho 

desta relatoria. 

São as seguintes as indicações que desejamos fazer ao Relator-Geral, visando ao aperfeiçoamento da 

Proposta Orçamentária para o Setor de Justiça e Defesa: 

1. complementação, conforme suas disponibilidades, dos recursos de todas as emendas coletivas, em 

especial as relativas às seguintes ações estratégicas: 

a) No âmbito do Ministério da Justiça: apoio à Estruturação, Reaparelhamento, Modernização 

Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública; 

b) No âmbito do Ministério da Defesa: desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 

Toneladas (Projeto KC-X 190); 

– Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico; 

– Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON; 

– Aquisição de Blindados Guarani; 

– Implantação do Sistema de Defesa Estratégico Astros 2020; 

– Aprestamento da Marinha; 

– Missão Antártica;  

– Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz; 

2. alteração do indicador de Resultado Primário 2 (RP-2) para o indicador de Resultado Primário 3 (RP-

3) da ação 123B - Desenvolvimento de Cargueiro Tático 

Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X); 

3. recomposição na programação do Ministério da Justiça, ação 8855 – Fortalecimento das Instituições 

de Segurança Pública no valor de 50 bilhões de reais; e 
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4. remanejamento na programação do Ministério da Defesa, ação 20PY – Adequação e Construção de 

Organizações Militares do Exército, com cancelamento de GND 3 e acréscimo de GND 4, no valor de 

68,080 milhões para ajuste técnico da programação.” 

 Indicação para as Emendas nºs 71270009, do Sistema Integrado de Prevenção de Violência e 

Criminalidade, videomonitoramento na cidade de Aracaju, Sergipe, como também indicação de emenda para o 

Relator-Geral para a Academia da Força Aérea de Pirassununga e as instalações militares do Exército também 

naquela cidade de Pirassununga.  

3. Voto. 

Diante do exposto, esta Relatoria posiciona-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 2012, na 

parte referente aos órgãos afetos à Área Temática VII – Justiça e Defesa, com as alterações oriundas das 

emendas aprovadas e aprovadas também parcialmente, conforme discriminado nos anexos a este parecer, e 

pela inadmissibilidade da emenda 60020004. 

É este o nosso voto.  

Sala da Comissão, de 2012. 

Muito obrigado, Presidente. 

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

O relatório e a errata estão em discussão.  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O ilustre Deputado Giovanni Queiroz nos traz a sua 

contribuição. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Espero realmente contribuir, Sr. Presidente. Não quero 

atrapalhar.  

Primeiro, cumprimento o Relator Augusto Coutinho, que fez um relatório minucioso, e traz algumas 

informações curiosas. Entre essas informações, eu tenho me utilizado sempre de uma delas no plenário para 

manifestar a importância da execução orçamentária, para que nós deixemos de ter apenas uma peça de ficção 

— Orçamento, peça de ficção. Não dá para ser desmentida essa ficção. Quanto mais vemos as análises feitas 

pelos nobres Relatores, com o apoio, logicamente, da nossa assessoria técnica da Câmara e do Senado, os 

quadros de desempenho da evolução das dotações revelam-se um negócio incrível. 

 Deputado Paulo Pimenta, preste atenção num detalhe só. A LOA deste ano autorizou investimentos no 

Ministério da Justiça de 2 bilhões e 209 milhões de reais. Srs. Deputados, Sr. Senador, Sra. Senadora, 2 bilhões 

e 200 milhões. Ao final do ano, o Sr. Ministro da Justiça dá uma declaração absolutamente verdadeira, honesta: 

“Eu até me suicidaria antes de ir para uma cadeia pública, uma penitenciária no Brasil.” Isso significa ser 

honesto, porque, na verdade, é uma pocilga. Que pocilga? Pocilga é onde se criam porcos, e porcos são criados 

em ambiente limpo. Então, a gente teria que buscar uma nova denominação para a porcaria que são as 

instituições prisionais no Brasil. 
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Deixaram de aplicar os recursos. Dos 2 bilhões e 202 milhões de reais, só 489 milhões foram 

empenhados. Olha que coisa terrível, olha que incompetência de gestão deste Governo, que, tendo dinheiro, 

autorização orçamentária, não consegue executá-la, Presidente. É uma vergonha! E o Ministro disse, com 

honestidade, que é uma vergonha o sistema prisional brasileiro, que não recupera ninguém. Aliás, forma, 

profissionaliza, melhora, dá um upgrade nos marginais deste País, porque ali eles são colocados numa situação 

vergonhosa, literalmente vergonhosa. 

 Para o ano que vem, logicamente por não ter aplicado todos os recursos neste ano, o Governo vem 

com uma proposta de apenas de 1,5 bilhão. Espero que, realmente, venha a corrigir quanto à habilitação dos 

seus órgãos na aplicação dos recursos, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo do Brasil como um 

todo.  

 Sr. Presidente, eu fico aqui a pensar. E a Polícia Federal, que reclama por salários, por correção 

salarial, já defasada, que é extremamente importante para a segurança interna deste País, das nossas 

fronteiras, assim por diante? Enquanto não se aumentam os salários destes ou não se paga efetivamente o que 

merecem, nós continuaremos a ter que ampliar hospitais para tratar de quem é viciado nas drogas que 

permeiam a sociedade brasileira, porque a Polícia Federal não está aparelhada. Não compram nem 

equipamentos para a Polícia Federal! Olhe que vergonha: nem para comprar os equipamentos que a Polícia 

reclama há tanto tempo, para aparelhá-los melhor, Sr. Relator, eles o fazem. V.Exa. coloca aqui 1,5 bilhão, que 

veio da proposta do Governo, do Executivo, e eles deixam de aplicar 1 bilhão e 700 milhões este ano — 

deixaram de aplicar. Está autorizado, mas não o fizeram. 

 Então, Sr. Presidente, eu fico a pensar que nós estamos num mundo que hoje nos coloca como um 

Congresso falido, um Congresso desrespeitado.  

Aí eu vejo a FUNAI reclamar por mais recursos para a demarcação de terra indígena. Para os 

Deputados que já conhecem a sistemática, deve assustar muito a demarcação de terra indígena. Sr. Presidente, 

a FUNAI demarcou uma terra no Pará de 752 mil hectares para 162 índios. Com a demarcação dessa área, eles 

se sobrepuseram a 2 mil famílias de produtores rurais. Entre estes, 400 assentados pelo próprio INCRA. Olha 

que absurdo! Eu sei que meu tempo já está se encerrando. Já foram 5 minutos? Falarei só mais 1 minuto. 

Gostaria somente de dizer a V.Exa. que o Ministro José Eduardo Cardozo está preocupado também com a 

reserva Apyterewa, para onde estão deslocando os trabalhadores, dando-lhes apenas uma lona preta para que 

eles possam morar, quando o compromisso é de o INCRA dar a casa, indenizá-los devidamente, pagar um pé 

de cacau pelo preço que vale, porque foram plantados há 5 ou 6 anos, em fase franca de produção. 

Lamentavelmente, a FUNAI se nega a pagar o preço que a CEPLAC diz que vale. O preço definido pela 

CEPLAC é de 72 reais por pé de cacau em fase de produção, e a FUNAI está pagando 4,84 reais por pé de 

cacau para um produtor humilde que mora nos rincões do interior do Pará, no Município de São Félix do Xingu, 

às margens do Rio Xingu. Poucos de nós tivemos a oportunidade ainda de pisar ou tocar nas suas águas, mas 
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aqueles corajosos brasileiros que para lá foram agora estão sendo arrebatados, jogados à margem do processo 

de civilização propriamente dito. 

 Portanto, Sr. Presidente, fica aqui a minha contribuição, cumprimentando mais uma vez o Relator. Acho 

que não me permiti logicamente adentrar a inteireza do relatório, mas me parece um relatório responsável. 

 Pela aprovação, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Presidente. 

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

 Com a palavra o Deputado João Paulo Lima. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO LIMA - Quero parabenizar o Deputado Augusto Coutinho. Quem 

conhece S.Exa. sabe da sua competência, mas também da sua dureza. (Risos.) O Deputado Augusto Coutinho 

é um Deputado muito competente. Tive oportunidade de conhecê-lo na Assembleia Legislativa de Pernambuco e 

um pouco mais aqui. Deputado, eu acho que é importante destacar a intenção do Governo em dar as máximas 

garantias para o investimento numa peça orçamentária. 

 Quanto à realização total ou integral dessa previsão, nós, que tivemos experiência no poder público, 

sabemos, não por incompetência, das dificuldades que a legislação nos impõe para a execução dessas metas. 

São muitos os fatores que contribuem para que você não consiga atingir certo objetivo. Outra coisa é que, 

muitas vezes, o orçamento é curto. Nós estamos vivendo um quando internacional muito difícil, no qual o Brasil, 

por meio da Presidenta Dilma Rousseff, sem sombra de dúvida, toma uma série de medidas para que a 

gravidade da crise internacional não chegue com uma força que venha a desmantelar a economia. 

 No mais, foi importante, sabendo da capacidade de V.Exa., a indicação pela aprovação. 

 Portanto, quero parabenizá-lo pelo relatório. 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Eu agradeço ao Deputado João Paulo Lima. 

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

 A SRA. SENADORA ANA RITA - Sr. Presidente, Deputado Augusto Coutinho, Relator da Área 

Temática VII, eu quero apenas fazer referência ao sistema prisional. Sabemos que realmente há um problema 

no sistema prisional do País, mas quero destacar, em particular, o sistema prisional voltado para as mulheres.  

 Eu sou Relatora da CPMI da Violência contra as Mulheres e estive visitando boa parte dos Estados 

brasileiros. Em particular, estivemos recentemente visitando o presídio feminino do Pará, que nos remete a uma 

situação muito degradante. Sabemos das responsabilidades também dos Governos Estaduais, mas o Governo 

Federal tem papel preponderante no que se refere ao fortalecimento dessa política nos Estados. 

 Eu gostaria muito que o Relator tivesse um olhar preferencial para a questão da violência contra a 

mulher nos presídios femininos, para que essa política seja reforçada em âmbito nacional, principalmente onde 

há carência de infraestrutura, como é o caso, por exemplo, do Pará e de outros Estados brasileiros, no 

atendimento às mulheres em situação prisional. 
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 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Prezada Senadora Ana Rita, eu não me recordo — estou 

me certificando com a assessoria — de termos recebido emenda de bancada sobre este ponto de que V.Exa. 

falou, com o qual concordo.  

Na verdade, nós trabalhamos com essas emendas. Todas as emendas individuais foram acatadas, mas 

eu ressalto a importância que V.Exa. dá a esse assunto, que, de fato, é muito grave, principalmente em se 

tratando das mulheres, da falta de investimentos nessa área. 

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

 Não havendo mais nenhum Parlamentar que deseje discutir a matéria, a discussão está encerrada. O 

prazo para apresentação de destaques também está encerrado. 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Vamos votar, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós temos nove destaques que já tinham sido 

apresentados. Eu estou checando se tivemos mais algum destaque apresentado. V.Exa. já tem condições de ter 

o parecer sobre os destaques que tinham sido apresentados? 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Tenho, sim, Sr. Presidente. Desde o início do nosso 

relatório, o entendimento com o Relator-Geral do Orçamento é que nós não aplicássemos todas as verbas que a 

nós foram destinadas e que esses destaques seriam feitos, ou quaisquer ajustes seriam feitos com o relatório 

final.  

Portanto, lamentavelmente, Sr. Presidente, diante das muitas dificuldades que a gente tem e do 

cobertor muito curto que a gente tem, nós não vamos poder acatar nenhum deles. Encaminhamos isso ao 

Relator final, assim como foi acordado em reunião com V.Exa., o Relator-Geral e todos os Relatores setoriais. 

Lamentavelmente, a gente não vai ter condições de atender a nenhum desses destaques.  

Aproveito para lembrar, Sr. Presidente, que no dia de ontem o Relator-Geral, o Senador Romero Jucá, 

destinou a todos os coordenadores de bancada valores que poderiam ser acrescidos e acomodados eventuais 

desconfortos de suas bancadas. Então, o que a gente remete, diante do que foi acordado, é que os Srs. 

Deputados e Senadores que destacaram a matéria procurem se entender com o Relator, o coordenador da sua 

bancada, a bancada do Estado, que, no dia de ontem, eles receberam recursos para que pudessem acomodar 

eventuais desajustes que possam ser cometidos.  

Fica a nossa sugestão. Lamentavelmente, nós não vamos ter condições de atender a nenhum desses 

destaques, Sr. Presidente . 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente. 

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

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Eu compreendo a posição do Relator, foi uma das relatorias 

que menos recursos teve para atender às demandas e aos pleitos. No entanto, Sr. Presidente, eu pediria ao 

Relator que, mesmo sabedor de que não é possível atender aos destaques, destaques da minha bancada, que 

V.Exa. possa recomendar ao Relator-Geral esses destaques da bancada de Roraima. 
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 Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Prezado Deputado, eu farei isso, como fiz. A propósito, 

quero registrar as últimas indicações que fiz verbalmente não estão no meu relatório. Assim nós faremos ao 

Relator-Geral quanto à bancada de Roraima. Fique certo disso, V. Exa. que é representante daquele Estado e 

sempre atento aos interesses do Estado.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, por favor. 

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

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu quero deixar bem claro que a bancada da Bahia 

está respeitando o acordo de não colocar destaques, neste primeiro momento, nos relatórios setoriais. Mas, no 

segundo, a bancada da Bahia está fora do acordo. Nós vamos brigar e lutar muito para que a Bahia tenha o 

máximo possível de recursos e tenha, pelo menos, o que tem tido nos anos anteriores. Também vamos lutar 

para que as nossas emendas que estão aí sejam empenhadas ainda neste exercício. O meu Deputado 

paraense, o dono do Estado de Carajás... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Antes fosse. (Risos.) É Giovanni Queiroz o meu nome. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - ...eu sei que é Giovanni Queiroz. (Risos.) Você, Giovanni, está 

comigo há mais de 20 anos nesta Comissão. É um dos Deputados mais competentes desta Comissão, e eu 

estarei ao lado dele: ele, lutando pelo Pará, e eu, lutando pela Bahia. 

 Mas não é possível, Sr. Presidente, que, dos 600 milhões de reais que temos em emendas de bancada 

para a Bahia, até agora só tenham sido empenhados 2 milhões e poucos mil reais. Não é justo. Então, nós 

precisamos chegar a um acordo. Na bancada de Pernambuco, acontece a mesma coisa. Todas as bancadas 

estão aqui. E o senhor, Sr. Presidente, é o nosso intermediário. V.Exa. é e sempre foi. Havia uma história nesta 

Casa, uma época em que o Presidente resolvia o problema de todos os Estados da Federação. Portanto, nós 

contamos com o senhor, Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Essa calma gaúcha é perigosa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já vi que há acréscimo de 100%. O Deputado 

Giovanni Queiroz dobrou o seu apoio em plenário. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Reforcei.  

 Obrigado, Deputado João Leão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Às ordens, Giovanni. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estou preocupado porque hoje é dia 12/12/12. Quero 

perguntar se esse é o dia do fim do mundo.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - É o número do PDT, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Dia 12/12/12, hoje.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Número da ressurreição do Congresso Nacional. 
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 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Caro Presidente, não fique preocupado, não, porque estamos 

dispostos a passar o Natal e o Ano Novo com o senhor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas já fui informado de que é o dia 21, e não o dia 

12.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É o 12 invertido, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, em discussão. 

Foram apresentados nove destaques.  

 O parecer é pela rejeição dos nove destaques.  

 O relatório setorial e a errata da Área Temática VII — Justiça e Defesa estão em votação na 

representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

 Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade. 

 Em votação, na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovado, por unanimidade. 

 Apreciação dos destaques. 

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 01, de 2006, estabelece que não será aceita 

solicitação para a votação em separado de destaque após aprovação do requerimento para votação em globo 

dos destaques. 

 Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em bloco dos destaques por tipo 

de voto do Relator Setorial.  

 A proposta para a votação de destaques está em votação. 

 O Relator rejeitou todos os destaques.  

 Primeiramente, estou pedindo autorização ao Plenário para votar em bloco.  

 Os Srs. Parlamentares que concordam... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, Sr. Presidente, não deve. É um por um. Tem que ser. 

É o correto.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou colocar em votação.  

 Os Srs. Parlamentares que concordam que sejam votados em bloco...  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Os Srs. Deputados que concordam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Contra, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Voto contrário do Deputado Giovanni Queiroz. 

 Na representação do Senado.  
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 Os Srs. Senadores que concordam que sejam votados em bloco permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado, por unanimidade. 

 O ilustre Relator, o Deputado Augusto Coutinho, apresentou parecer pela rejeição de todos os 

destaques.  

 Em votação o parecer do Deputado Augusto Coutinho na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado o parecer do Relator que rejeita todos os destaques.  

 Portanto, não serão apreciados na representação do Senado, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 

do Regimento Comum. 

 Desta forma, está concluída a Área Temática VII. 

 Cumprimento o Deputado Augusto Coutinho. 

 O SR. DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO - Sr. Presidente, eu agradeço aos nobres pares, Deputados 

e Senadores presentes.  

 Quero só fazer uma observação. Na reunião de ontem foi chamada a atenção para a importância do 

valor do item para a demarcação e a regularização de terras indígenas. Nós fizemos um remanejamento e 

colocamos 20 milhões, que eram os mesmos 20 milhões que estão no Orçamento deste ano. Para o Plenário ter 

uma ideia, desses 20 milhões, neste ano de 2012, só foram empenhados 8 milhões e 300, e pagos, até esta 

data, 4 milhões e 200. 

 Só esse registro.  

 Muito obrigado. 

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

Passaremos agora ao o relatório setorial da Área Temática Trabalho, Previdência e Assistência Social. 

O Ilustre Senador Armando Monteiro, contando com a compreensão da Deputada Cida Borghetti, que 

eu já havia anunciado, será o próximo. 

Obrigado, Deputado. 

Relatório setorial da Área Temática X — Trabalho, Previdência e Assistência Social. O Relator Setorial 

é o Senador Armando Monteiro, que está com a palavra para a apresentação do relatório e da errata.  

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

inciso I do art. 60 do Regimento Interno da CMO. 

A palavra está à disposição. 

O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o presente 

relatório trata da análise e da avaliação da programação orçamentária do Projeto de Lei nº 24, de 2012, do 

Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013, 

referente à Área Temática X — Trabalho, Previdência e Assistência Social. Essa área cuida das matérias 
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relativas aos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome. 

 Fizemos constar neste relatório as informações exigidas pela Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, e pelo Parecer Preliminar. Desse modo, apresentamos a execução orçamentária recente, registramos 

informações relacionadas aos créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício de 

2012, e formulamos algumas recomendações à Relatoria-Geral, visando à continuidade do processo 

orçamentário para o exercício financeiro de 2013. 

Salientamos, desde logo, que não foram identificadas obras com indícios de irregularidades na 

programação desta Área Temática, nas informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, razão 

pela qual deixamos de fazer menção a essa questão ao longo do relatório. 

O projeto de lei orçamentária para 2013 propõe despesas da ordem de 486,5 bilhões de reais para os 

órgãos objeto de análise desta relatoria setorial, abrangendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de 

Investimento, sendo 361,7 bilhões para o Ministério da Previdência, 63 bilhões para o Ministério do Trabalho e 

61,8 bilhões para o Ministério do Desenvolvimento Social. As dotações previstas para os órgãos em análise 

representam 29,6% do total de dotações dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013. 

Para o conjunto dos órgãos da Área Temática, a Proposta Orçamentária de 2013 apresenta acréscimo 

de 7,68%, em comparação com o autorizado para 2012. A expressiva magnitude das dotações da Área 

Temática deve-se, em larga medida, a despesas primárias de caráter obrigatório, que atingem cerca de 94% das 

dotações, equivalentes, portanto, a 456 bilhões, cuja natureza impede cancelamentos ou remanejamentos. São 

exemplos: pagamentos de benefícios previdenciários e sentenças judiciais respectivas, no valor de 348 bilhões; 

pagamento de benefícios de prestação continuada e renda mensal vitalícia, no valor de 33 bilhões; pagamento 

do seguro-desemprego, no valor de 25 bilhões de reais. 

 Outra programação que possui dotação significativa, no âmbito do Fundo de Amparo do Trabalhador — 

FAT é a transferência do PIS/PASEP ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, de 

natureza financeira, no valor de 17 bilhões de reais.  

 No Orçamento do Ministério do Trabalho e Emprego, as dotações constantes do programa “0909 — 

Operações Especiais: Outros Encargos Especiais” que agora passaram a ser classificadas como “0999 – 

Reserva de Contingência” têm o objetivo de atender passivos da União, relativos à cobertura dos expurgos 

inflacionários nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Seu financiamento provém da 

fonte “184 — Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador e Relativa à Despedida de Empregado 

sem Justa Causa”, a qual foi instituída pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. 

 Caberia aqui fazer uma breve digressão histórica acerca dos fatores que levaram à constituição desses 

passivos da União e à consequente criação da citada contribuição. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1775/12  12/12/2012 
 
 

 15

 Em 2000, o Supremo Tribunal Federal — STF reconheceu a aplicação a menor de índices de 

atualização monetária nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por ocasião dos 

planos econômicos editados pelo Governo em janeiro de 1989, o chamado Plano Verão, e, em abril de 1990, o 

Plano Collor. Na ocasião, a Alta Corte determinou que a Caixa Econômica Federal creditasse nas contas 

vinculadas do FGTS valores em torno de 17% e 44% sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no 

período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990. Com isso, 

estimou-se à época um passivo da ordem de 40 bilhões de reais. 

 A fim de propiciar recursos suficientes para atender a tal volume de despesas, sem comprometer o 

equilíbrio patrimonial do Fundo, foi editada a Lei Complementar nº 110, de 2001, a qual previu a cobrança de 

duas novas contribuições, a cargo dos empregadores. Uma delas, prevista no art. 1º da Lei Complementar, seria 

devida em decorrência de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o montante de 

todos os depósitos devidos do FGTS durante a vigência do contrato de trabalho. 

 A outra contribuição, prevista no art. 2º, incidiria a alíquota de cinco décimos por cento sobre a 

remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador. A primeira contribuição continua a ser exigida, 

enquanto a segunda deixou de ser recolhida desde janeiro de 2007, conforme previa o § 2º do art. 2º da referida 

Lei Complementar. De acordo com os balanços patrimoniais do Fundo, até 2011 já foram carreados para os 

cofres do FGTS o montante de R$ 23 bilhões decorrentes da arrecadação de ambas as contribuições. 

 Existem alguns fatores que vêm reforçando nossa convicção de que os motivos que embasaram a 

criação da contribuição adicional para o FGTS não mais existem, mostrando-se plenamente cabível a extinção 

de sua cobrança. 

 Um primeiro aspecto reside no fato de o Poder Executivo ter anunciado, trinta dias após a sanção da 

Lei Orçamentária de 2012, por meio do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias: Programação 

Orçamentária e Financeira de 2012, a retenção da receita da contribuição, com a justificativa de que “não há 

exigência legal do repasse imediato desses valores ao Fundo”. A intenção de manter tal retenção em 2013 

também se expressa no projeto de lei orçamentária ora analisado, uma vez que, conforme já mencionado acima, 

o Poder Executivo consignou os recursos provenientes da arrecadação em Reserva de Contingência. 

 Adicionalmente, cumpre mencionar que as demonstrações financeiras do FGTS vêm apresentando 

resultados superavitários ano a ano, ao mesmo tempo em que seu patrimônio já alcança a cifra de R$ 41 

bilhões. A conjugação de tais resultados e a atitude do Governo Federal tornam evidente que a receita da 

contribuição instituída pela Lei Complementar nº 110, de 2001, já cumpriu sua principal função, que é a de suprir 

o patrimônio do FGTS para fazer face à dívida contraída com os trabalhadores e, assim, afastar a possibilidade 

de qualquer desequilíbrio patrimonial no referido Fundo. 

 Nesse sentido, julgo oportuno fazer menção ao Projeto de Lei Complementar nº 378/2006, o qual tive a 

oportunidade de relatar em legislatura anterior, por ocasião de sua tramitação na Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara dos Deputados, e que tem o cunho de estabelecer prazo máximo de vigência da 
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contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001. Este projeto já contou com o 

parecer favorável de todas as Comissões Temáticas da Câmara dos Deputados e, desde o início deste ano, 

encontra-se pronto para inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados. Juntamente com esta 

proposição, encontra-se em fase avançada de tramitação o Projeto de Lei Complementar nº 198, de 2007, do 

Senado Federal...  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - De 2007 ou de 2009? 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - De 2009... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É o que está no relatório. 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Agradeço. Aqui no nosso indicaram erroneamente. 

Agradeço ao Deputado Giovanni. 

 (...) aprovado no Plenário daquela Casa por unanimidade e remetido à Câmara dos Deputados em 

agosto de 2012, o qual define o término da cobrança da contribuição em 1º de junho de 2013. 

 Em meu entendimento, a aprovação dessas proposições representará o fim de mais uma distorção que 

se instalou em nosso sistema tributário impedindo que a contribuição adicional ao Fundo de Garantia, criada 

com a finalidade precisa e de caráter provisório, transforme-se em mais um tributo permanente, agravando de 

forma incabível o custo do trabalho e a formalização do emprego, afetando, portanto, de forma danosa, a 

competitividade de nossa economia. 

 (Não identificado) - Só aproveitando para dar uma cutucada no Governo, para ver se esse Governo 

(ininteligível.) 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Quanto às emendas apresentadas, no âmbito da nossa 

Área Temática, foram apresentadas 287 emendas de apropriação e três de remanejamento ao PLOA de 2013, 

totalizando 290 emendas. Do total de emendas apresentadas, 277 referem-se a emendas individuais e 13 a 

emendas coletivas.  

A maior parte das emendas beneficia o Fundo Nacional de Assistência Social, destinando-se ao 

atendimento das ações relativas à Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica e Especial, que 

representam 68% das emendas individuais. O Ministério do Trabalho e Emprego, Administração Direta, recebeu 

12% das emendas destinadas, sobretudo para o PROJOVEM e o Fomento a Empreendimentos Econômicos 

Solidários. Ao FAT foram apresentadas 11% das emendas, direcionadas, principalmente, para qualificação 

social e profissional dos trabalhadores e ao funcionamento de unidades descentralizadas. As emendas 

destinadas ao INSS, que representam 5% do total de emendas do setor, contemplam apenas projetos de 

instalação de novas unidades de atendimento do INSS, em consonância com o pleito formulado pelo Ministro da 

Previdência Social. 
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 Empreendemos também grande esforço no sentido de contactar os autores das emendas que 

evidenciaram incorreções para que, por intermédio de expediente formal dirigido à Presidência da Comissão 

Mista de Orçamento, fossem solicitadas alterações dessas emendas para elidir os vícios nelas contidos. Em 

outros casos, efetivamos adequações de ordem técnica para viabilizar o correto atendimento e posterior 

execução das proposições dos Parlamentares. Entre os ajustes efetuados, destacam-se: correção de subtítulos 

do Grupo de Natureza de Despesas, modalidade de aplicação, esfera e funcional. Ao final, todas as emendas 

foram admitidas. 

 Quanto ao atendimento das emendas.  

As emendas individuais foram atendidas integralmente, segundo os valores solicitados. Os recursos 

necessários derivaram da reserva de contingência e da reestimativa de receita, no montante de 159,5 milhões. 

 No que tange às emendas coletivas, adotamos um critério que destinou 40% dos recursos disponíveis 

para as de Comissão e 60% para as emendas de bancada. Tal critério visou privilegiar moderadamente os 

pleitos dos Estados, sem, contudo, penalizar em demasia as emendas elaboradas pelas Comissões do 

Congresso Nacional. 

 Vale destacar que, após o rateio acima mencinoado, as emendas coletivas de apropriação dentro de 

suas respectivas naturezas, de bancada ou de comissão, foram atendidas com igual montante de modo a 

preservar o princípio da equidade intrassetorial. 

 Vale ressaltar que, conforme os Itens nºs 29 30 do Parecer Preliminar, esta Relatoria Setorial poderia 

realizar cortes de até 20% nas dotações consignadas a investimentos e inversões financeiras. No entanto, tendo 

em vista o inegável mérito dos gastos sociais que compõem a programação do setor em análise, não 

consideramos adequado utilizar essa prerrogativa de corte. Dessa forma, foram utilizados para o atendimento 

das emendas coletivas de apropriação somente os 105,8 milhões que nos foram repassados da Reserva de 

Recursos. 

 Quanto às emendas de remanejamento, entendemos que a Proposição de n° 71170007, de autoria da 

bancada do Paraná, deva ter atendimento integral, na medida em que se trata de um remanejamento entre duas 

ações relacionadas à proteção social, o qual os ilustres Parlamentares do aludido Estado consideraram 

relevante realizar.  

 Quanto às demais emendas de remanejamento, propusemos um atendimento de 10% do valor 

pleiteado. Isso porque, tendo em vista a relevância das dotações oferecidas como cancelamento, acreditamos 

não ser prudente efetuar um corte mais extenso em tais valores. 

 Indicação à Relatoria Geral 

 Tendo em vista a escassez de recursos com os quais esta Relatoria contou e não obstante todos os 

esforços por nós direcionados para garantir um atendimento satisfatório das emendas apresentadas na Área 

Temática, é forçoso reconhecer que as necessidades de aporte de recursos em ações estratégicas, em especial 
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o fortalecimento da qualificação profissional, são grandes. Algumas das demandas certamente deixaram de 

receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do desenvolvimento do País. 

 Como restou demonstrado neste Relatório, houve sensível preocupação por parte dos ilustres 

Parlamentares em reforçar dotações destinadas à qualificação dos trabalhadores. Tal preocupação assenta-se 

no reconhecimento de que a superação da pobreza e a geração de renda na atualidade têm como principal 

empecilho não a falta de empregos, mas a inadequação entre o perfil educacional dos trabalhadores 

desempregados e as competências exigidas pelos postos de trabalho ofertados. O setor produtivo tem 

enfrentado obstáculos nas contratações devido à escassez de mão de obra qualificada em vários setores da 

economia, o que prejudica o incremento da produtividade do crescimento econômico do país. Esse cenário, 

infelizmente, mantém grande parte da população ainda dependente dos programas de transferência de renda e 

limita o processo de superação da pobreza pelos meios mais saudáveis, que são o ingresso no mercado de 

trabalho formal e a ocupação de postos de trabalhos que exigem competências e quaIificações diferenciadas. 

Nesse contexto, solicitamos especial atenção do Sr. Relator Geral, no sentido de assegurar recursos que 

fortaleçam as políticas de capacitação de trabalhadores e nos permitam sobrepujar esse importante gargalo para 

o desenvolvimento socioeconômico do País. 

 Outras emendas coletivas de inegável importância merecem também nossa recomendação de reforço 

junto ao Relator Geral, dentre as quais destacamos as de: Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS, 

unidades essas que cumprem importante papel no provimento de serviços previdenciários aos cidadãos em todo 

o território nacional; Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional — PROJOVEM, que busca a melhoria 

da escolaridade, a qualificação profissional e a inclusão cidadã dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos; e o 

Fomento e Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários e suas Redes de Cooperação, que 

visam alavancar o potencial de geração de emprego e renda a partir das vocações locais. Endossamos o mérito 

de todas as emendas coletivas apresentadas e rogamos ao nobre Relator Geral que, na medida das 

possibilidades, some-se aos nossos esforços de apoiar as iniciativas apresentadas. 

 Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 2012, do Congresso Nacional, 

relativamente à programação da Área Temática X — Trabalho, Previdência e Assistência Social, nos termos 

apresentados pelo Poder Executivo com as alterações decorrentes das emendas apresentadas e aprovadas. 

 É esse o nosso voto, Sr. Presidente. 

 Agradeço também aos companheiros pela atenção que dispensaram à leitura do nosso relatório. 

 Fico à disposição. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão o relatório e a errata. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz, pelo 

tempo regimental de 5 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, Sr. Relator, Senador Armando Monteiro, não 

consegui acompanhar todo o seu relatório, até porque o senhor extraiu parte daquilo que está aqui relatado 

nessa parte. Mas pude observar que o senhor foi detalhista. O seu relatório nos traz informações 

interessantíssimas. 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Entre outras coisas, quero observar que, no Ministério do 

Trabalho, por exemplo, houve uma redução substancial de valores, exatamente na área de programação de 

gestão e manutenção do Ministério do Trabalho. Quero dizer a V.Exa. que não vou reclamar, embora 

(ininteligível) dizem que é do PDT, e não é, porque não teve anuência nem da bancada nem do partido. Esse 

Ministério é extremamente importante para o Brasil. Mas ali nós temos, de repente, encontrado... É bom ter 

menos recurso, porque os Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho têm sido abusados e abusivos. Eles têm 

adentrado em algumas propriedades, indústrias etc. Tudo para eles é trabalho escravo, porque eles querem a 

mídia. É uma vergonha! Existem situações que, sem dúvida nenhuma, têm que ter punição com todo o rigor, 

mas, lamentavelmente, muitos desses, ao visitarem algumas empresas, como, por exemplo, no Pará, em 

Ulianópolis, numa usina de açúcar e álcool, a única do Pará, constataram mil trabalhadores escravos. Vejam que 

vergonha! Melhores condições nenhum deles têm nem nas suas próprias casas, nem em outros lugares. Mas 

assim eles os qualificaram e, depois, na Justiça, logicamente, a empresa veio a ganhar todas as ações. Mas não 

há punição para esses fiscais autoritários, irresponsáveis que, às vezes, adentram em propriedades com o 

intuito apenas de prejudicar, não de ajudar.  

Aliás, essa é uma observação que eu tenho feito, Sr. Presidente: o servidor público púbico brasileiro, 

com raras exceções, esqueceu o que é ser servidor. Ser servidor é servir à sociedade, ao cidadão, ajudar, 

propor, facilitar a tramitação de processos, de demandas naturais dos cidadãos junto aos órgãos oficiais, sejam 

municipais, sejam estaduais, sejam federais, com raras exceções. Aqui na Câmara nós temos servidores 

padrão. Atendem com presteza. Mas, na grande maioria, não são. 

 Segundo, Sr. Presidente, Sr. Relator, eu vi aqui o volume de recursos que gastamos para o seguro-

desemprego, o seguro-defeso. Eu sou do Pará. Nós tínhamos lá 32 mil pescadores cadastrados há cerca de seis 

anos. Hoje esse número foi para 180 mil. Sr. Presidente, é uma roubalheira desgraçada! Isso os fiscais do 

trabalho não fazem, ir lá ver, verificar, confirmar o que eu estou dizendo aqui agora. 

 Há um Município extraordinário na margem do Rio Araguaia, pega uma parte deste rio, Sr. Presidente, 

que se chama Floresta do Araguaia, maior produtor de abacaxi do Brasil. E o melhor abacaxi do Brasil. Não é só 

o maior produtor não, mas o melhor. O pessoal do Rio Grande do Sul fica com inveja, porque lá eles não 

produzem abacaxi direito. Mas eles gostam do abacaxi. Mas o nosso abacaxi é muito bom. O pior é que lá não 

há mais do que 60 pescadores, mas, registrados há 860. É uma vergonha, Senador! Uma vergonha! 

 Então, o Governo precisa estar mais atento a isso, porque são desperdícios de dinheiro público, tão 

necessário para outras ações que ele deveria desenvolver, como, por exemplo, empenhar e pagar as nossas 
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emendas parlamentares, de bancada, de comissões e as individuais, que são tão ou mais importantes que 

vários programas de Governo. 

 Sr. Relator, V.Exa. está de parabéns quando se reporta àquela multa, que já deveria ter sido extinta há 

muito tempo. Absolutamente correto. Penalizar um pouco menos o empregador. 

 Mas deixo aqui esse comentário, dizendo mais: do Ministério do Trabalho, o que salva é o PROJOVEM 

Trabalhador. E aí eu tenho que elogiar. Eu não sei se aqui foram acrescidos os recursos para atender o 

PROJOVEM Trabalhador, em uma ação que é fundamental para a qualificação da nossa juventude, do nosso 

jovem trabalhador, de 18, como o senhor disse, até os 29 anos, e que tem dado resultados expressivos. 

 Aí, sim, estimular essa ação do Ministério do Trabalho é fundamental para que nós possamos 

compartilhar um desenvolvimento nacional de melhor nível, com a qualificação de mão de obra de que nós tanto 

necessitamos e que está escassa, particularmente na nossa Região Norte, em vários setores, do soldador ao 

eletricista, do operador de máquinas ao mecânico de moto. 

 Então, nós precisamos qualificar realmente o nosso jovem, e é uma forma de darmos a eles a condição 

de independência efetiva, ou seja, dando-lhes a oportunidade do conhecimento. 

 Então, parabéns, Sr. Relator. 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Agradeço ao nobre Deputado Giovanni. Compartilho, em 

grande medida, as preocupações e os comentários que V.Exa. trouxe, de forma, a meu ver, muito própria e 

pertinente. 

 Quanto ao PROJOVEM, quero lhe dizer que houve, sim, um incremento de valores para o programa, 

que tem um grande alcance social. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Parabéns, Sr. Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não temos mais nenhum Parlamentar inscrito. 

 Com relação ao abacaxi, no Rio Grande do Sul há um abacaxi muito bom, em Terra de Areia, na região 

do Deputado Padilha. E vamos ver se quem está produzindo esse abacaxi lá no Pará também não são os 

gaúchos que foram para lá. Vamos dar uma checada nisso... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O gaúcho sempre contribui muito com a produção agrícola. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ...para ver se não é o nosso, de Terra de Areia, que 

foi levado para lá. 

 (Não identificado) - O Prefeito da cidade é gaúcho, viu? 

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

 (Não identificado) - Alguma coisa havia do Sul. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A discussão está encerrada e o prazo para a 

apresentação dos destaques também. 

 Nenhum destaque foi apresentado. 
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 O Relatório Setorial e a errata da Área Temática X, Trabalho, Previdência e Assistência Social, está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

 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. 

 A errata, também, aprovada. 

 Agradeço ao Senador Armando Monteiro. 

 O SR. SENADOR ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e aos nobres pares. 

Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Passaremos, de imediato, para a leitura da Área 

Temática VI, Fazenda, Desenvolvimento e Turismo. Relatora Setorial: Deputada Cida Borghetti, do PP do 

Paraná. 

 A Relatora Setorial está com a palavra para a apresentação do relatório e do adendo. 

 O prazo de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o 

inciso I do art. 60 do Regimento Interno da CMO. 

 Está com a palavra a nossa Relatora, para a apresentação do seu relatório. 

 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da 

Constituição Federal, combinado com o art. 35, § 2°, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Presidenta da República, por meio da Mensagem nº 91, de 2012-CN (nº 387/2012, na origem), 

submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN, que “estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2013”. 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, na 

forma estabelecida pelo art. 17 da Resolução nº 1 de 2006-CN, e de conformidade com os parâmetros 

estabelecidos pelo Parecer Preliminar, coube-nos examinar, no âmbito da Area Temática VI — Fazenda, 

Desenvolvimento e Turismo —, a programação dos órgãos: Ministério da Fazenda; Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério do Turismo; Encargos Financeiros da União; 

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, Operações Oficiais de Crédito e Refinanciamento da 

Dívida Pública Mobiliária Federal. 

 Na condução desta relatoria, deparamo-nos com temas relevantes, que fazem parte do debate atual 

sobre os grandes problemas econômicos do País, como dívida pública, transferências financeiras a Estados e 

municípios, financiamento do setor produtivo, entre outros. A fim de contribuir com estes debates, inserimos 

neste Relatório algumas análises sobre os temas mencionados consubstanciados nos itens 2 e 3 deste 

Relatório. 
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 Porém, como nossa principal preocupação foi a de buscar alternativas e caminhos que conduzam o 

País à superação das atuais dificuldades, a maior ênfase do nosso trabalho esteve centrada em apontar e, na 

medida do possível, corrigir distorções da Proposta Orçamentária para 2013. Esse sentimento permeou a 

análise das emendas apresentadas no âmbito desta área temática e que nos fez dar especial atenção àquelas 

ações que julgamos mais efetivas na promoção do desenvolvimento econômico e social. 

 Assim sendo, vamos diretamente à leitura do item 4 — Atuação da Relatoria Setorial, do Relatório 

Setorial, apresentado. 

4. Atuação da Relatoria Setorial. 

 Junto a esta Área Temática, foi apresentado um total de 617 emendas, sendo 614 emendas de 

apropriação e três de remanejamento. 

 As 614 emendas de apropriação compreendem 564 emendas individuais e 50 coletivas, sendo 13 

emendas de comissões e 37 de bancadas estaduais. 

 Não foram apresentadas emendas ao orçamento de investimento das empresas estatais subordinadas 

aos Orgãos integrantes deste Setor. 

 4.1. Recursos para o atendimento das emendas. 

 Segundo o que estabelece o item 30.1 da Parte Especial do Parecer Preliminar, no âmbito das Areas 

Temáticas, os cancelamentos passíveis de serem efetuados pela Relatoria Setorial em dotações consignadas a 

despesas com investimentos, GND 4, devem ter como limite global o percentual de 20% do total programado, 

sendo o limite máximo para cada subtítulo de 50% da dotação, para programações com identificador de 

resultado primário igual a dois, RP 2, e de no máximo 10%, quando programação com identificador de resultado 

primário igual a três, RP 3, inclusive para o atendimento de emendas de remanejamento, desde que respeitado o 

limite global mencionado. 

 Já de acordo com o item 30.2. da mesma Parte Especial, o total dos cancelamentos em dotações 

consignadas a despesas com inversões financeiras, GND 5, deve ter como limite global o percentual de 15% do 

total programado no GND 5, podendo os cancelamentos em cada subtítulo incidirem em qualquer percentual, 

desde que respeitado o limite global mencionado. 

 Esta Relatoria procedeu a um minucioso exame das programações, das unidades orçamentárias desta 

Area Tematica e promoveu cortes pontuais, respeitando os limites impostos pelo Parecer Preliminar. 

 Os demais recursos utilizados provieram da revisão das estimativas de receitas orçamentárias para 

2013. 

 4.2. Critérios de atendimento das emendas. 

 4.2.1. Emendas individuais. 

 As emendas individuais propostas nesta Área Temática têm por objetivo, em sua grande maioria, a 

assistência financeira da União para iniciativas locais, tais como: apoio a projetos de infraestrutura turística, 

promoção de eventos para a divulgação do turismo, qualificação de profissionais associados ao segmento do 
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turismo, apoio a projetos de desenvolvimento na Amazônia, promoção do desenvolvimento de micro, pequenas 

e médias empresas, promoção do desenvolvimento industrial. 

 Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que regem a matéria, os pareceres das 

emendas requereram ajustes e correções, com o propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar 

erros ou defeitos de elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua aprovação ou ulterior 

execução. Dessa forma, foram realizadas adequações de funcional-programática, ação, subtítulo, GND e 

modalidade de aplicação. 

 Assim, quando da análise dos dados apresentados, caso necessário, foram procedidos pequenos 

ajustes em parâmetros relativos à técnica orçamentária, de forma a tornar as emendas compatíveis com a 

programação estabelecida no Projeto da LOA e do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a 

legislação que rege o processo legislativo do orçamento e a execução orçamentária. Buscou-se, aí, sempre 

manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares em suas proposições. 

 Dado o exíguo tempo de que dispusemos, nem sempre foi possível contatar os gabinetes para informar 

acerca dos referidos ajustes. Sendo assim, recomenda-se que os autores verifiquem atentamente como se 

acham aprovadas as suas propostas, a fim de que possam tempestivamente provocar a revisão dos mesmos, 

caso não atendam à intenção parlamentar. 

 Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta Relatoria recomenda a aprovação de todas as 

emendas individuais. 

 4.2.2. Emendas coletivas. 

 No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das restrições orçamentárias e na 

busca de uma alocação de recursos o mais eficiente possível, buscamos inicialmente ouvir os autores dessas 

emendas para ter ciência das mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia atender a todas em níveis 

iguais. Procuramos também levar em consideração as informações disponíveis sobre as condições 

socioeconômicas da população a ser beneficiada em cada unidade da Federação, o mérito de cada emenda, 

sua abrangência, sua relevância, levando-se em conta também os recursos já disponíveis no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2013. 

 Considerando as aspirações que fundamentaram os pleitos das bancadas estaduais, esta Relatoria 

procurou levar em consideração um conjunto de critérios de modo a buscar uma equilibrada distribuição dos 

recursos. Dessa forma, para a alocação dos recursos às emendas de apropriação das bancadas estaduais, 

levamos em consideração o inverso do Índice de Desenvolvimento Humano — IDH, bem como o número de 

emendas apresentadas na área temática. 

 Como era de se esperar, os recursos disponíveis ficaram muito aquém do que seria preciso para se 

atender de modo razoável às numerosas e relevantes demandas. No entanto, apesar das dificuldades e da 

pequena disponibilidade de tempo para manter os necessários contatos com os agentes e setores interessados, 

esta Relatoria espera ter alcançado seus objetivos realizando a distribuição mais justa e objetiva possível. 
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 Como ocorreu com as emendas individuais, houve a necessidade de se promoverem ajustes nos 

subtítulos, assim como de efetivar adequações de caráter estritamente técnico, para sanar conflitos 

constitucionais, legais e regimentais. Nesse caso, seguimos as orientações emanadas do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE desta Comissão, buscando-se novamente sempre manter os objetivos 

pretendidos pelos autores em suas proposições. 

 Nesse sentido, e seguindo orientação do Comitê de Admissibilidade de Emendas, duas emendas de 

remanejamento foram consideradas inadmitidas, sendo uma de bancada estadual e uma de comissão. 

 Quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a nossos pares a aprovação parcial de 

37 emendas de bancada estadual e de 14 emendas de comissão, sendo que destas uma de remanejamento. 

 Ressalte-se que, em estrito cumprimento aos termos do Parecer Preliminar aprovado por esta 

Comissão, não foram apresentadas emendas de Relator Setorial. 

 4.3. Obras com indícios de irregularidades 

 De acordo com o item 35.2 do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais deverão levar em 

consideração, para fins de alocação de recursos, as orientações emanadas do Comitê de Avaliação das 

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, devendo justificar a inclusão, 

acréscimo ou manutenção de dotação em subtítulo correspondente. Já de acordo com o item 35.3 do Parecer 

Preliminar, os Relatores Setoriais deverão indicar, para votação em separado, os subtítulos que contenham 

contrato, convênio, parcela, trecho ou subtrecho em que foram identificados, de acordo com informações do 

Tribunal de Contas da União, indícios de irregularidades.  

 De acordo com as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União ao Congresso 

Nacional, até o momento, na programação das unidades orçamentárias que integram esta área temática, não há 

dotações que podem conter irregularidades. 

II. Voto da Relatora. 

 Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN, encaminhado pela 

Mensagem nº 91, de 2012-CN, relativamente às unidades orçamentárias afetas a esta área temática, com as 

alterações decorrentes das emendas aprovadas. 

 Gostaria de agradecer neste momento e passar, portanto, ao nosso Presidente. 

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

 O relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni Queiroz. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Deputada Cida, eu lamento que a gente não possa discutir 

agora. O Presidente, por determinação da Presidência da Casa, pediu que se suspendesse a votação de todas 

as Comissões. Então, quero saber se posso discutir agora ou se V.Exa. vai encerrar antes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. pode discutir. 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Depois não vamos votar, não é isso? 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Perfeito. 

 Ao discutir, eu queria cumprimentar V.Exa. Deputada Cida. V.Exa. está copiando a eficiência do 

maridão, baita companheiro desta Comissão, sabe tudo de Orçamento e nos fez aprender muito aqui quando era 

Parlamentar. E agora V.Exa. traz um relato interessante. 

Eu queria fazer um breve comentário sobre a questão dos juros no Brasil. Nesta Casa, eu sempre fui 

um crítico dos juros mais caros do mundo que aqui se praticavam até pouco tempo. E esses juros caríssimos 

sangravam o País de forma extraordinária. Continuam ainda sangrando, embora na casa de 2%. Um juro agora 

mais civilizado, por iniciativa inclusive da Presidente da Dilma, que eu aplaudi. Fui à tribuna dizer que precisava 

haver uma mulher corajosa como ela para enfrentar o sistema financeiro nacional e internacional e baixar a taxa 

SELIC para um patamar que pudesse deixar o Brasil respirar. 

E como bem V.Exa. relata, temos aqui valores sempre acima de 120 bilhões de reais só de juros, juros 

extraordinariamente altos, enquanto o Brasil, para a área social, ou para investimentos, não passa de 60, 70 

bilhões de reais. E quando consegue aplicar, não passou ainda de 45 bilhões de reais no investimento. Mas nós 

transferimos para o setor especulativo bilhões de reais, todos os anos, e o fizemos durante décadas. 

Eu estou aqui há exatos 22 anos, Deputado, junto com V.Exa., e só agora, de um ano para cá, nós 

pudemos ver a Presidente Dilma, este ano, ir para o enfrentamento para valer e reduzir a taxa SELIC, a ponto de 

V.Exa. poder bem relatar o decréscimo da necessidade orçamentária para suprir esse custo de operações que 

temos. 

 Então, eu quero dizer a V.Exa. que, logicamente, não houve tempo de ver todo o relatório, mas pelas 

origens de V.Exa., pelo companheiro que tem, tenho certeza de que esse relato vem ao encontro daquilo que 

nós precisamos em termos de Orçamento da União. No entanto, sabemos que o Governo Federal... Apesar do 

esforço de V.Exa. e de todos nós, Parlamentares desta Comissão e do Congresso Nacional, ao pensarmos, ao 

elaborarmos as nossas emendas individuais, isto aqui não passa de uma peça de ficção. 

É lamentável. V.Exa. bem interpreta aqui a vontade de ver transformado o Brasil, fazendo dotações 

orçamentárias, estudando o equilíbrio entre os diversos órgãos que devam receber recursos, tentando manter, 

como V.Exa. aqui bem o faz, a condição de o País continuar a ter crédito. 

Lamentavelmente, é esta a minha reclamação aqui nesta Casa, neste período. Que o Governo venha a 

respeitar o Congresso Nacional; venha a respeitar nós todos, Parlamentares; não venha a diminuir a importância 

da emenda do goiano, do mineiro ou do paraense; venha a respeitar o Deputado Presidente desta Comissão, 

Paulo Pimenta, na sua intenção de bem servir os seus Municípios lá no interior do Rio Grande do Sul. 

Nós todos precisamos que haja empenho imediato de todas as emendas parlamentares, as emendas 

de bancada. O Pará, que no ano passado aprovou em torno de 400 milhões de reais de emendas de bancada, 

só teve empenhados 20 milhões de reais. Nós estamos fazendo papel de bobo nesta Casa. 
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Então, eu queria pedir a mais companheiros que se somem ao nosso esforço. Quando tivermos cinco 

companheiros, apenas cinco companheiros dispostos a isso, nós vamos poder pedir verificação de quorum e 

derrubar a reunião para que o Governo acorde e venha ao encontro da vontade do Parlamento brasileiro, que 

não pode ser tratado como de quinta categoria, como tem sido feito nesses anos todos em que aqui estou. 

O Governo, o Executivo... Aliás, nós também temos um pouco de culpa, primeiro por essa omissão 

nossa, essa nossa negligência, essa nossa tolerância excessiva, que nos torna cúmplices. Esse nosso excesso 

de tolerância nos torna cúmplices daquilo que às vezes questionamos: o não cumprimento do Orçamento por 

parte do Executivo, que se utiliza do Orçamento como instrumento de pressão, de coação, de constrangimento 

de Parlamentares, que têm que ficar com pires na mão pedindo pelo amor de Deus: “Atendam à minha escola, 

atendam ao meu hospital.”, e assim por diante. 

Portanto, ao cumprimentá-la, ao mesmo tempo, faço este desabafo da frustração de aqui estar tentando 

contribuir com o Brasil, como o faz V.Exa. neste momento, e não vermos uma ressonância desse esforço de 

todos nós no Governo Federal, particularmente nos Ministros da área econômica, Planejamento e Fazenda, que 

mantêm a tutela e mantêm presos pelo beiço, como dizemos lá no interior, muitos dos nossos Parlamentares, 

para tomarem benção do Governo. Senão, não liberam a sua emenda. Não existe a independência necessária 

para dizermos: liberdade ao Parlamento brasileiro é o que queremos! Independência e respeito é o que 

desejamos! E vamos conseguir isso, porque vamos insistir nessa luta! 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não há nenhum 

outro Parlamentar inscrito para a discussão. 

 Deputada Cida Borghetti. 

 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Quero agradecer a confiança ao Presidente desta Comissão, 

Deputado Paulo Pimenta, ao Presidente, aos nobres pares, à equipe técnica, aqui representada pelo competente 

Edson Tubaki. 

Aproveito para cumprimentar o Deputado Giovanni Queiroz e agradecer-lhe as palavras proferidas aqui. 

Todos nós aqui defendemos o Brasil como ninguém, queremos um Brasil melhor. Obrigada pelas palavras de 

carinho em referência ao Deputado Ricardo Barros. 

Também gostaria de aproveitar para desejar a todos um feliz e santo Natal e um próspero ano-novo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O relatório e o adendo. Está concluída a discussão. 

Foram apresentados cinco destaques. O prazo para apresentação de destaques está encerrado. 

Como nós estamos com a Ordem do Dia em andamento, e não há possibilidade de deliberação durante 

a Ordem do Dia, nós voltaremos para votar esta matéria em outro momento, mas nada nos impede de 

continuarmos a leitura dos relatórios. Portanto, convido o Deputado Luciano Castro para fazer a leitura do seu 

relatório. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Presidente, não force muito. 
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  O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Enquanto nós aguardamos, a Deputada Cida terá o 

tempo para fazer o seu parecer dos destaques. 

 Deputado Luciano Castro, por gentileza. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, pela ordem. 

 Sr. Presidente, não force muito a barra. Eu acho que o Deputado Luciano Castro é um baita 

companheiro, merece todo o destaque de todos nós, mas a matéria será deliberada e não pode ser agora 

discutida e debatida. Eu queria sugerir a V.Exa. que suspendesse a reunião, sob pena de estarmos infringindo o 

Regimento. Então, queria pedir a V.Exa. que deixássemos para ouvi-lo — e com muito prazer eu aqui estarei a 

ouvi-lo — em outro momento. 

 Era essa a sugestão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a contribuição de V.Exa. e peço-lhe 

inclusive que localize em qualquer um dos Regimentos o artigo que diz que não pode haver discussão durante a 

Ordem do Dia. Certamente, se for encontrado, acatarei a sua questão de ordem. 

Enquanto isso, o Deputado Luciano Castro vai fazendo a leitura do seu relatório. (Pausa.) 

 Relatório Setorial da Área Temática VIII, Poderes do Estado, Representação. Relator-Setorial, 

Deputado Luciano Castro. 

 O Relator-Setorial está com a palavra para apresentação do relatório. O prazo de destaque está 

iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I, do art. 60, do Regulamento 

Interno da CMO. 

 A palavra está à disposição. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a abrangência 

setorial da nossa Área Temática VIII compõe-se da programação orçamentária integral dos órgãos do Poder 

Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público da União, e, no âmbito do Poder Executivo, da 

programação da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores. 

 No cumprimento das normas orçamentárias, esta Relatoria não identificou qualquer incompatibilidade 

nas programações analisadas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no PPA 2012/2015 e 

na LDO 2013. 

Na programação global da área, o valor total programado para 2013 no âmbito desta área totaliza R$ 

60,1 bilhões, incluídas as dotações do orçamento de investimento das estatais de cerca de R$ 2,9 bilhões. 

Ações do PAC. 

O PLOA 2013 prevê a alocação de R$ 5,3 bilhões em ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, no âmbito desta área temática, sendo R$ 3,2 bilhões na Secretaria de Aviação Civil e R$ 

2,1 bilhões na Secretaria Especial de Portos. 

Emenda apresentadas. 
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Foram totalizadas 420 emendas nesta área temática, das quais 47 coletivas e 373 individuais, que 

pretendiam alocar R$ 4.342,9 milhões. 

Recursos repassados pela Relatoria-Geral. 

A Relatoria-Geral repassou R$ 615,3 milhões para atendimento das emendas. Desse valor, R$ 161,2 

milhões para atender emendas individuais e R$ 454 milhões para atender as emendas coletivas. 

Corte nas programações constantes do projeto. 

Promovemos corte linear de 5% em investimentos equivalentes a R$ 69,7 milhões para complementar 

os recursos recebidos pelo Relator-Geral. Excluímos do corte apenas a programação do STF — Supremo 

Tribunal Federal, já que a Corte em nenhum momento também encaminhou qualquer pedido de emenda. O 

corte incidiu nas dotações a partir de R$ 10 milhões. Em todas as dotações menores que R$ 10 milhões não 

houve cortes. 

Adequação das emendas apresentadas. 

Realizamos ajustes nas emendas apresentadas, com o propósito de adequá-las à boa técnica 

orçamentária e sanar erros ou defeitos de elaboração. Não houve mudança nas finalidades pretendidas pelos 

autores. 

Análise e atendimento das emendas individuais. 

Não foi identificada qualquer emenda individual que descumprisse as normas legais ou regimentais. 

Portanto, todas são admissíveis. O valor atendido em cada emenda limitou-se, na forma regimental, ao 

respectivo montante demandado. 

Análise e atendimento das emendas coletivas. 

Emendas de remanejamento. Foram apresentadas três emendas de remanejamento nesta Área: 

Emenda 50170006, Emenda 50250001, Emenda 60070004. A Emenda 60070004 deixou de ser por nós 

analisada porque tem parecer do CAE pela inadmissibilidade. 

A Emenda 50170006 remaneja R$ 50 milhões da Presidência da República. Se atendida conforme 

demandado, haverá prejuízo ao regular funcionamento dos órgãos. Por isso, estamos atendendo o pleito com 

R$ 5 milhões apenas. 

A Emenda 50270001 foi acatada por nós tal como solicitada, pois a autora da emenda é a própria 

responsável por administrar e zelar pelo bom e regular emprego das verbas públicas afetadas. 

Emendas de apropriação. Todas merecem acolhimento, pois nenhuma contraria as normas.  

Diante da variedade de objetivos propostos, não nos foi possível estabelecer padrão para atendimento 

das emendas. Orientamo-nos, basicamente, pelo nosso julgamento do mérito e pela manifestação dos autores 

das emendas e dos órgãos beneficiários. 

 Às 17 emendas foi possível estabelecer um critério comum, tendo sido alocados 10 milhões para cada 

uma. Para outras cinco emendas alocamos 5 milhões para cada. Para as demais 21 emendas foram alocados, 

segundo suas particularidades, de 4 milhões a 35 milhões.  
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 Esta Relatoria utilizou a totalidade dos recursos disponíveis. Desse modo, não há fontes remanescentes 

para atender eventuais destaques. 

 Correções de erros e omissões. 

 Houve três demandas de correção de erros e omissões, duas por intermédio da Sra. Ministra do 

Planejamento e uma pelo 1º Secretário do Senado. 

 Atendemos todas com amparo na Resolução nº 1, de 2006-CN. Nenhuma dessas alterações demandou 

recursos desta Relatoria. 

 Chegou-nos, ainda, pedido do Deputado Domingos Dutra, Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. 

 Neste caso, não pudemos atendê-lo, em virtude de regra da Resolução nº 1, de 2006 (art. 144), que 

proíbe a apresentação pelos relatores de emendas solicitadas. 

 Obras com Indícios de Irregularidades Graves. 

 Não consta do Anexo VI do PLOA 2013 (Relação das Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves) obra ou programação pertencente a esta Área Temática. 

 Criação de Ações Orçamentárias. 

 Conforme o Anexo IV, foram incluídas 55 ações na programação, com vistas a acomodar emendas para 

ações não contempladas no PLOA original.  

 Indicações à Relatoria-Geral. 

 Tendo em vista a escassez de recursos com que esta Relatoria-Setorial trabalhou, indicamos e 

solicitamos ao Relator-Geral as seguintes providências para exame: 

 a) suplementar o atendimento da emenda nº 50120001, da CCJ da Câmara dos Deputados, que destina 

recursos para a implantação de varas da Justiça do Trabalho; 

 b) aumentar o atendimento da emenda nº 60030004, da CCJ do Senado Federal, que visa dotar o 

Ministério Público do Trabalho de melhores condições de atuação; 

 c) aumentar o valor alocado na emenda nº 60080004, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor e Fiscalização e Controle — CMA do Senado Federal, com vistas a assegurar a adequada atuação 

do Ministério Público Federal na fiscalização e controle da aplicação da lei; 

 d) ampliar os recursos alocados na emenda nº 71100009, da bancada de Goiás, para viabilizar a 

aquisição do edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Goiânia– GO. 

 Nesse caso específico, comento apenas que eu pude atender em parte. Como se trata de aquisição de 

prédio, é importante que o Relator-Geral possa complementar, porque ninguém compra metade de um prédio. 

Ou comprará todo ou não comprará. Então, é uma questão sensível a fim de atender a Procuradoria Regional do 

Trabalho em Goiânia, no Estado de Goiás. 

 Voltemos: 
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 e) acrescer o atendimento da emenda nº 71100010, também da bancada de Goiás, para favorecer a 

construção do complexo trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia – GO; 

 f) suplementar o atendimento da emenda nº 71170008, da bancada do Paraná, que objetiva a aquisição 

de imóvel para a instalação do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba – PR; e  

 g) alocar recursos nas emendas coletivas de apropriação apresentadas nesta Área para a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, para melhorar as condições de trabalho do Parlamento brasileiro e viabilizar o 

fiel cumprimento dos contratos já firmados. 

 Estou acrescendo ainda ao Relator-Geral as seguintes recomposições de dotações que sofreram corte 

por esta Relatoria Setorial: na Justiça Federal de 1º Grau, na sequencial 000109, em que fizemos um corte de 

1.471.411, eu peço ao Relator-Geral que possa repor. Na sequencial 000125 da Justiça Federal de 1º Grau, 

também sobre implantação de Varas Federais, que ele possa repor 1.104.000 reais. Na sequencial 000126 da 

Justiça Federal de 1º Grau, implantação de sistema integrado de gestão de informações jurisdicional, reposição 

de 2.230.774. Na sequencial 000144 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, construção do edifício sede do 

Tribunal da 1ª Região em Brasília, 5.750.000 reais. 

 Também encaminho, na sequencial 00093 do STJ, a restrição que fizemos na Ação 4236, apreciação 

de julgamento de causas, R$ 1.074.993, para exame do Relator-Geral. 

 Adicionalmente, estamos solicitando atendimento à Emenda 5.012.0004 da CCJ da Câmara para 

suplementar a programação da Justiça Federal que foi remanejada pela Relatoria-Geral por se tratar de despesa 

com pessoal, que é privativo no caso do Relator-Geral. 

 Diante do exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

24, de 2012, na parte abrangida na Área Temática VIII — Poderes do Estado e Representação —, com as 

alterações propostas neste relatório. 

 É como voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - O Relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Eu acho que não cabe discutirmos, porque não há 

Senadores. Então, tem que suspender de ofício. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - Há duas Senadoras. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, não há nenhuma. Há uma Senadora. (Pausa.) 

Senadora, a senhora é sempre bem-vinda. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - Está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, não pode discutir. Não há Senador. Não pode 

continuar a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - Vamos suspender por 10 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Só 10, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - Só 10 minutos. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Temos que ir ao plenário votar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) - Está suspensa por 10 minutos. (Pausa.) 

 (A reunião é suspensa.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Senadores, retomo a sessão. 

 Não há nenhum Parlamentar inscrito para a discussão. 

 Não havendo inscritos para a discussão, a discussão está encerrada, e o prazo para apresentação de 

destaques também. 

 Senhoras e senhores, nós vamos suspender a reunião para que o nosso Relator possa preparar o seu 

parecer aos destaques. Nós só podemos votar pela parte da tarde. Já estamos no quinto relatório. Portanto, 

retomaremos a reunião a partir das 14h30min. 

 Foram apresentados 10 destaques. Naturalmente, nós estamos muito na dependência da Ordem do Dia 

da Câmara e do Senado. Gostaria que todas as Sras. e Srs. Deputados e Sras. e Srs. Senadores se 

programassem, porque hoje é o nosso prazo limite para a aprovação dos sub-relatórios setoriais. 

 Portanto, se nós conseguirmos votar à tarde, muito bem. Se não conseguirmos, teremos sessão à noite 

para a conclusão da análise dos relatórios. 

 O Deputado Cláudio Puty, nosso Vice-Líder do Governo, tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Deputado Paulo Pimenta, quero cumprimentá-lo pela condução 

serena dos trabalhos e cumprimento todos os Parlamentares que aqui se fizeram presentes até o momento.  

Em nome do Governo, agradeço o esforço para que nós possamos hoje concluir a votação de todos os 

relatórios sub-setoriais. Isso é muito importante para que possamos ter o Orçamento de 2013 aprovado na 

semana que vem, sem maiores sobressaltos.  

 Neste momento, o plenário da Câmara está abarrotado de Parlamentares. A Ordem do Dia da Câmara 

ainda está em andamento, mas, dentro em breve, iniciaremos a sessão do Congresso, que prometerá tratar 

tanto das questões associadas ao veto presidencial, aos royalties do petróleo, à leitura do veto, ao requerimento 

de urgência urgentíssima. Se depender desta Liderança e, com certeza, dos Parlamentes aqui presentes, 

poderemos também aprovar os PLNs que estão na pauta do Congresso. São cerca de 45 projetos de créditos 

suplementares que são fundamentais neste final de ano. 

 Parabéns a todos aqui presentes. 

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

Retornaremos com Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, relatório do Deputado Waldenor Pereira. 

É evidente que, tendo quorum e não tendo Ordem do Dia, antes do relatório, iremos votar aqueles que 

foram lidos e não votados pela parte da manhã. 
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O sétimo será Agricultura; o oitavo, infraestrutura; o nono, saúde, e o décimo, Integração Nacional e 

Meio Ambiente. 

A reunião está suspensa e será retomada posteriormente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, declaro reiniciada a 19ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação 

da matéria constante da Pauta nº 29, de 2012. 

 Informo que os avulsos das matérias encontram-se sobre as mesas de trabalho. 

 Senhoras e senhores, seguiremos aquela dinâmica de lermos os relatórios e, na hora em que tiver 

concluída a Ordem do Dia, nós vamos votá-los. 

 Temos quorum presencial da Câmara e do Senado. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Já encerrou a Ordem do Dia? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não. Não, não encerrou. No Senado, já; na Câmara, 

não. 

 Qual o próximo relatório em condições? (Pausa.) 

 Senador Wellington Dias. (Pausa.) 

 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Estava ao telefone aqui, Presidente. 

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

O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Desculpe aqui, estou aqui numa votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não era votação, mas para ler o teu relatório. Acabou 

de perder tua vez. (Pausa.) 

 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quem está aqui dos relatórios? Quem falta? Vamos 

pela ordem de quem está aqui. (Pausa.) 

 Senhores da assessoria da PSDB da Câmara, por gentileza, estamos precisando entrar em contato 

com o Deputado Wandenkolk Gonçalves. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Posso começar, Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Relatório Setorial da Área Temática IV, Educação, 

Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte. Relator-Setorial Waldenor Pereira. 

 O Relator-Setorial 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 CMO. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Senadores, quero pedir licença a V.Exas. para fazer a leitura de um resumo do relatório, mas que contém todas 

as informações necessárias à apreciação da matéria relativa à Área IV, que trata das temáticas já destacadas 

por V.Exa: educação, cultura, ciência, tecnologia e esporte. 

 Em atendimento ao disposto no art. 35, § 29, Inciso III, do Ato das Disposições Çonstituclonals 

Transitórias (ADCT), a Exma. Sra. Presidenta da República encaminhou ao Congresso Naclonal, por meio da 
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Mensagem nº 91, de 2012-CN (nº 387, de 2012, na origem), o Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN, que estima a 

receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013. 

 Após designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisscalização, 

coube a esta Relatoria a honrosa missão de analisar e relatar a proposta orçamentária da Área Temática IV, 

composta pelos seguintes órgãos: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, 

Ministério da Cultura e Ministério do Esporte. 

 Análise da proposta, quanto ao Ministério da Educação. 

 O Projeto de Lei Orçamentária para 2013 (PLOA 2013) alocou R$ 79,2 bilhões ao Ministério da 

Educação, o que representa acréscimo de R$ 6,9 bilhões, (+9,6%) em relação ao PLOA 2012, e de R$ 15,2 

bilhões, um acréscimo de 23,7% se comparado com a despesa executada em 2011. 

 Quanto ao Ministério da Cultura, o montante de R$ 2,8 bilhões destinados ao orçamento do Ministério 

da Cultura para o próximo exercício representa acréscimo de R$ 1,0 bilhão, o que corresponde a um aumento de 

58,1% em relação ao PLOA/2012, e de R$ 1,2 bilhão, o que representa 72,6% se comparado com as despesas 

executadas em 2011. 

 Quanto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o montante de R$ 9,1 bilhões destinados ao 

orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para o próximo exercício representa um acréscimo 

de R$ 1,2 bilhão, ou 15,1% em relação ao PLOA/ 2012, e de R$ 2,6 bilhões (+39,1%) se comparado com as 

despesas executadas em 2011. 

 Quanto ao Ministério do Esporte, o montante de R$ 1,9 bilhão destinado ao orçamento do Ministério do 

Esporte para o próximo exercício representa acréscimo de R$ 288,4 milhões, um aumento de 17,8% em relação 

ao PLOA de 2012, e de R$ 721,5 milhões, representando um acréscimo percentual de 60,7, se comparado com 

as despesas executadas em 2011. 

 Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação — FUNDEB. 

 Conforme demonstrado nas informações complementares ao PLOA 2013, as receitas estimadas para o 

FUNDEB totalizam 107,2 bilhões. O valor da complementação da União está estimado em R$ 10,720 bilhões. 

No entanto, o valor é de R$ 10,713 bilhões, sendo 85% da complementação para 2013 (R$ 9,112 bilhões) mais 

15% de complementação devida de 2012 (R$ 1,601 bilhão). Para fixação desse valor, desde o exercício de 

2010, o Poder Executivo tem invocado o art. 6º, §1º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que estabelece 

regras relativas à transferência dos recursos, o qual faculta o repasse de 15% até 31 de janeiro do exercício 

seguinte.  

 Verifica-se, portanto, que a proposta orçamentária para 2013 não atende ao que determina o art. 60 do 

ADCT que fixa a complementação da União para 2013 em, pelo menos, 10% dos recursos do FUNDEB, pois 

faltou incluir na proposta orçamentária a quantia de R$ 1,608 bilhão da complementação referente a 2013, 

parcela que a mencionada lei permite que seja transferida até 31 de janeiro de 2014. 
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 Das emendas apresentadas. 

 À programação dos Ministérios que integram esta Área Temática foram apresentadas 1.843 emendas, 

sendo 1.732 individuais e 111 coletivas. Das 111 emendas coletivas, 109 são de apropriação e duas de 

remanejamento. As bancadas estaduais apresentaram 94 emendas de apropriação e duas de remanejamento.  

Já as Comissões Permanentes apresentaram 15 emendas de apropriação. 

 Dos recursos para o atendimento das emendas. 

 Para atendimento das emendas individuais apresentadas neste Relatório Setorial, foram utilizados os 

recursos reservados para essa finalidade, conforme disposto no Item 25.1 do Parecer Preliminar. 

 Para atender as emendas coletivas, esta Relatoria utilizou somente os recursos recebidos, conforme 

previsto no Item 26.2 do Parecer Preliminar, no montante de 1 bilhão 153 milhões e 100 mil reais. 

 Convém registrar que, apesar da autorização expressa nos Itens 29 a 32 do Parecer Preliminar para 

que os Relatores Setoriais pudessem efetuar cortes na programação das respectivas áreas, decidimos preservar 

integralmente a Proposta Orçamentária dos Ministérios componentes dessa Área Temática IV.  

 Os dados sobre o número e o valor das emendas coletivas individuais de apropriação propostas e 

aprovadas são os seguintes: foram apresentadas 72 emendas coletivas ao Ministério da Educação, que 

somaram o valor de 6 bilhões 498 milhões de reais. 

 O valor aprovado por esta Relatoria soma 712 milhões e 600 mil reais de emendas coletivas. 

 As emendas individuais — 711 — destinadas ao Ministério da Educação representaram 529 milhões e 

300 mil reais.  

Somando-se as emendas coletivas, de um total de 72, com 711 emendas individuais, totalizam 784 as 

emendas apresentadas ao Ministério da Educação, com um valor aprovado de 1 bilhão 261 milhões e 900 mil 

reais. 

Ao Ministério da Cultura foram apresentadas 13 emendas coletivas, que totalizaram o valor 1 bilhão 615 

milhões. Deste total, a Relatoria Setorial aprovou 169 milhões e 200 mil reais.  

Foram ainda destinadas ao Ministério da Educação 310 emendas individuais, que totalizaram 206 

milhões e 600 mil reais. 

Somando-se as emendas coletivas, 13, com as emendas individuais, 310, totalizamos 323 emendas 

apresentadas ao Ministério da Cultura, que somam um valor aprovado de 375 milhões e 800 mil reais. 

Ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foram apresentadas 11 emendas coletivas e 102 

emendas individuais.  

As 11 emendas coletivas totalizaram o valor de 1 bilhão 509 milhões e 500 mil reais, tendo sido 

aprovada por esta Relatoria 106 milhões e 600 mil reais. 

O total de emendas individuais somou o valor de 102 milhões e 100 mil reais, o que, no seu total, 

representou, entre emendas coletivas e individuais, 188 milhões e 700 mil reais. 

Ao Ministério do Esporte foram apresentadas 13 emendas coletivas e 609 emendas individuais. 
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As emendas coletivas somaram 2 bilhões 505 milhões, tendo sido aprovados por esta Relatoria 164 

milhões e 700 mil reais. 

As emendas individuais totalizaram 707 milhões e 300 mil reais, apresentando uma totalização, para o 

Ministério do Esporte, de 622 emendas e o valor de 872 milhões de reais. 

Também foram aprovadas parcialmente duas emendas de remanejamento apresentadas: a nº 7120001, 

da bancada do Rio de Janeiro, e a nº 71210018, da bancada do Rio Grande do Norte. 

Dos Critérios de Atendimento das Emendas 

Emendas Individuais 

Tendo em vista o mérito das proposições, todas as emendas individuais apreciadas nessa área 

temática foram atendidas integralmente. 

Emendas Coletivas 

Aprovamos todas as emendas coletivas que haviam recebido parecer favorável do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE. Contudo, diante da escassez de recursos, valores aprovados ficaram 

aquém dos montantes solicitados nas emendas. Apesar dessas limitações, procuramos atender da melhor forma 

possível as emendas apresentadas pelas bancadas e pelas Comissões. 

No caso das bancadas, procedemos a diversas simulações que consideraram população, renda per 

capita e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Optamos por trabalhar com base no inverso do IDH por 

considerarmos esse critério mais igualitário no atendimento do valor médio por emenda e por unidade federativa. 

 Dessa forma, buscamos atender melhor às Unidades da Federação menos desenvolvidas sem que 

ocorressem grandes disparidades nos valores das emendas. A partir desse critério, fizemos alguns ajustes 

considerando o mérito das proposições e as solicitações das bancadas. 

Por sua vez, no atendimento das emendas de Comissão, além do mérito da proposição, avaliamos qual 

o benefício que a programação orçamentária a ser reforçada proporcionaria de forma mais abrangente à 

população brasileira por intermédio de programas de abrangência nacional. 

Recomendação ao Relator-Geral 

Esta Relatoria recomenda ao Relator-Geral que analise a possibilidade de ampliar o atendimento às 

emendas que não puderam ser satisfatoriamente contempladas neste relatório na seguinte ordem de prioridade: 

1) Ação 20UQ - Apoio à Extensão Tecnológica para Inclusão Social de Desenvolvimento Sustentável; 2) Ação 

00LV - Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para Ciência, Tecnologia e 

Inovação; 3) Ação 14U2 - Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais; 4) 

Ação 5450 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer e, 

por último, 5) Ação 0048 - Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais. 

Recomendamos ainda ao Relator-Geral examinar a possibilidade de adequar o valor da 

complementação da União ao FUNDEB ao que determina a legislação, conforme exposto no Item 2.6 deste 

relatório. 
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Ajustes técnicos. 

Quando da elaboração dos respectivos pareceres, várias emendas foram ajustadas ou para adequá-las 

às normas vigentes ou para corrigir inadequações técnicas. 

De todo modo, restou preservada a intenção manifestada pelos autores na justificativa das emendas. 

Na maioria dos casos, contatamos os gabinetes dos Srs. Parlamentares ou dos representantes das bancadas ou 

das Comissões, que encaminharam solicitações de alteração por meio do sistema destinado a essa finalidade.  

Convém registrar que, conforme previsto nos itens 18.1.2.1 e 41 da parte B do Relatório Preliminar, o 

Relator-Geral, por meio das Emendas nº 81000007 a nº 810017, efetuou troca de fontes no âmbito do Ministério 

da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sem alteração do montante da programação 

originalmente proposta pelo Poder Executivo. 

 Essas modificações estão expressas no documento constante desse relatório, denominado “Alterações 

Induzidas pela Relatoria-Geral”. 

 É o nosso relatório. 

 Pelo exposto, portanto, Sr. Presidente, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.412, Congresso 

Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo, relativamente aos órgãos orçamentários integrantes da 

Área Temática IV, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas e das aprovadas parcialmente. 

 Esse é o nosso voto. É o nosso parecer. 

 O SR. PRESIDENTE(Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, o relatório está em discussão. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ  - Sr. Presidente, se eu ficar sem discutir, eu fico alijado, até 

porque o exercício da minha função parlamentar me impõe que eu o faça. 

 O SR. PRESIDENTE(Deputado Paulo Pimenta) -  Confesso a V.Exa. que até estranhei quando coloquei 

em discussão e V.Exa não se manifestou. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ  - Não fosse a benevolência de V.Exa., que é reconhecida 

por todos, eu já estaria alijado do processo de debate. 

 O SR. PRESIDENTE(Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à sua disposição. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ   - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 Sr. Presidente, eu não pude me ater à leitura do relatório sintético do nobre Parlamentar, mas eu tenho 

aqui algumas observações a fazer. 

 Deputado Waldenor Pereira, eu continuo a dizer que, se nós, neste Parlamento, não nos levantarmos 

para defendê-lo, ele deve ser fechado. Ele não está servindo a mais nada além de instrumentalizar o Executivo 

para, na utilização do mesmo, nos pressionar, nos humilhar, nos deixar na lama. 

 E é interessante: a LDO tem o art. 131, que diz que o Orçamento da União não pode ser utilizado como 

instrumento de pressão. Isso está explícito na LDO há mais de 10 anos. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1797/12  12/12/2012 
 
 

 6

Na bancada do PDT, alguns Deputados já não são mais atendidos na liberação nem no empenho das 

emendas prometidas, contrariando o princípio legal. O Giovanni, logicamente, é o primeiro da lista. 

Eu estou aqui apenas a exercer minha função parlamentar de tentar buscar, com a companheirada que 

responde por este Brasil, que empenhou o seu voto, a sua confiança em nós todos para defendê-los, que nós 

nos unamos no sentido de mudar tudo isso. 

E eu trago mais um dado — não fossem tantos por vocês, pelos próprios companheiros testemunhados 

—, um dado interessante. Eu tenho aqui a relação de todas as emendas de todas as bancadas de todos os 

Estados, e o máximo empenhado foi 10%.  

Olha que vergonha para este Parlamento que se debruça como V.Exa., nobre Parlamentar, para fazer 

um orçamento decente, responsável, para os Deputados todos, que, nas suas bancadas, debatem, que ouvem o 

Governo do Estado, os Secretários de Estado, entidades universitárias, centros de ensino especializados, que 

recebem demandas de toda ordem, que selecionam um grupo enorme de emendas para depois apresentá-las 

aqui e as defenderem. Eles vêm para cá, brigam e, de repente, isso vira lixo; literalmente, vira lixo.  

E mais: elas não estão empenhadas não é porque não se pode empenhar, não. Nós temos aqui um 

espaço de 142 bilhões de reais, das nossas emendas parlamentares, que ainda podem ser empenhados até o 

final do mês.  

 Nós estamos mentindo para o povo brasileiro que nós estamos aqui a defendê-los quando levamos isso 

para lá e dizemos: “Olha, escreve para o Prefeito, manda a cópia da nossa emenda para a Câmara de 

Vereadores” e “Agora nós vamos resgatar o nosso hospital, tão necessário à nossa população, para que não 

esperem 3 meses na fila do hospital para consertar a perna quebrada”. Nós estamos mentindo, porque estamos 

dando ao Governo a condição de executar ou não, e o Governo está executando o seu programa, e não aquilo o 

que nós propomos, como correção e aperfeiçoamento da peça orçamentária desse projeto de lei, o que é nossa 

obrigação fazer.  

 Deputado Márcio França, eu fico aqui pensando quanto indignados não devem estar aqueles cidadãos 

que lá ficam almejando obter um pequeno recurso para ajudá-los a transformar a sua própria vida. E nós 

Parlamentares é que enxergamos isso, porque nós permeamos a sociedade como um todo; vamos aos rincões 

deste Brasil afora. E aqui, agora, nos entregamos e, literalmente, nos vendemos.  

 De que vale o Parlamento se não é pelo seu orçamento? Aliás, o Parlamento foi criado por causa do 

orçamento, lá atrás, há 300 anos. Era o orçamento o instrumento único que dava a condição de existir ao 

Parlamento, não só para fiscalizar receitas, mas propor despesas para os reinos de então. E agora nós temos 

um orçamento que não passa de uma ficção e, pior do que uma ficção, um instrumento de pressão. 

 Então, Sr. Presidente, fica aqui, mais uma vez, o meu apelo aos nobres Parlamentares, Srs. Senadores 

e Sra. Senadora do Espírito Santo, parece-me, não é verdade? É um belo Estado. Sra. Senadora, nós temos 

que ter conosco a responsabilidade de resgatar o respeito ao Parlamento brasileiro e, lamentavelmente, nós só 

faremos isso se nós tivermos a coragem de exigir do Governo que ele faça cumprir o Orçamento, que empenhe 
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aquilo que está previsto ser empenhado e que pode ser empenhado, sob pena de não merecermos a confiança 

daqueles que um dia depositaram em nós o voto para que aqui pudéssemos estar. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 Não há nenhum Parlamentar inscrito. Portanto, considero encerrada a discussão e encerrado também o 

prazo para apresentação de destaques, que foram apresentados em número de oito.  

 O Relator terá o tempo necessário para preparar o seu relato sobre os destaques. Quando retornarmos 

para a votação, votaremos essa matéria. 

 Como continuamos com a Ordem do Dia da Câmara, passaremos agora para o Senador Wellington 

Dias, o nosso Relator da Área Temática Integração Nacional e Meio Ambiente.  

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

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

inciso I do art. 60 do Regulamento da CMO.  

 A palavra está à disposição. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu não entendi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não entendeu o quê? 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O que V.Exa. propôs agora. O senhor pode... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu leio isso em todos... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O senhor só abriu o prazo para que pudéssemos 

apresentar os destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É. Eu já li isso aqui várias vezes. Eu disse que, ao 

final da discussão, estaria encerrado o prazo de destaques. Foi isso. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - E V.Exa. parece que mencionou “Com a palavra”... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO — 

é o mesmo texto de todos.    

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Ah, sim. Porque, se V.Exa. estivesse dando a palavra a 

alguém, logicamente, eu estaria sendo premiado mais uma vez. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Entendi. Quando eu disse “A palavra está à 

disposição”, V.Exa. acusou, não é...? Só que eu quis dizer que estava à disposição do Relator. Então, foi uma 

falha de minha parte, que deveria ter dito: “A palavra está à disposição do Relator”. Então, me penitencio com 

V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Nessas circunstâncias, V.Exa. tem de ser bem explícito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas a palavra está à disposição do Relator. 
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 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Senadores, os que acompanham estes trabalhos, primeiro agradeço a toda equipe, a todos que acompanharam 

esse trabalho na pessoa da Helena e do Marcelo. 

 Relatório 

 Introdução 

 Em cumprimento ao disposto no art. 84, XXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 35, § 2º, 

Item III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Excelentíssima Presidente da República, por 

meio da Mensagem nº 91, de 2012-CN (387, de 2012, na origem), submete à apreciação do Congresso Nacional 

o Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN, que "estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 

de 2013”. 

 Por designação do Presidente desta Comissão, Deputado Paulo Pimenta, coube-me, na condição de 

Relator Setorial, apreciar proposta orçamentária relativa à Área Temática III, constituída dos Ministérios da 

Integração Nacional e do Meio Ambiente, com suas respectivas unidades orçamentárias e fundos. 

 Considerações Finais 

 Dos Recursos Destinados à Irrigação 

 No tocante aos recursos totais destinados a irrigação, o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias estabelece a obrigatoriedade de aplicação de 20% desses recursos na Região Centro-Oeste e 50% 

na Região Nordeste.  Considerando a falta de regulamentação desse dispositivo quanto aos critérios 

específicos de consolidação de aferição de dados, a seleção dos valores relativos à irrigação no Orçamento da 

União tem sido efetivada com base nas dotações classificadas na Subfunção 607 — Irrigação, no âmbito do 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Dessa forma, foi possível identificar a seguinte situação na Proposta 

Orçamentária para 2013 (vide tabela de nº 7). 

 Conforme os dados expostos, verifica-se que a Proposta Orçamentária para 2013 cumpriu o dispositivo 

constitucional referido, respeitados os limites mínimos de 20% para a Região Centro-Oeste e de 50% para a 

Região Nordeste. Cabe ressaltar que as informações complementares ao projeto em pauta, em demonstrativo 

específico exigido pela LDO 2013, também apresenta memória de cálculo com os mesmos critérios e resultados 

expostos na tabela anterior. 

 Ressalte-se que atendimentos das emendas nas fases setoriais e geral afetarão os percentuais acima 

demonstrados, razão pela qual o mínimo constitucional deverá ser reavaliado pela Relatoria-Geral. 

 Dos Créditos Especiais Extraordinários  

 Da Atuação da Relatoria  

 Das Emendas Individuais e Coletivas 

 Análise de Admissibilidade das Emendas Apresentadas 
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 De acordo com o art. 25, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE, propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas pelo Projeto de Lei 

Orçamentário 2013.  

 Até a finalização deste relatório, o CAE ainda não tinha aprovado o seu Relatório Final no plenário da 

CMO, embora tenha divulgado o Relatório de Atividades do Comitê em 21 de novembro de 2012, com diretrizes 

e orientações para análise da admissibilidade de emendas. 

 Após várias emendas coletivas terem sofrido ajustes apontados pelo CAE, todas receberam parecer 

pela admissibilidade. Por intermédio do SISEL nº 21, a Senadora Lídice da Matta solicitou o remanejamento dos 

recursos da Emenda nº 28790002 (UO-53101 - Ministério da Integração Nacional) para a Emenda nº 287900-24 

(UO-65101 - Secretaria de Políticas para as Mulheres), no valor de 100 mil reais, procedimento que deve ser 

completado na fase da Relatoria-Geral.  

 No que se refere às demais emendas individuais, cabe trazer à colação os Itens 14 a 16 da parte geral 

do Relatório de Atividades, do CAE, publicado em 21 de novembro de 2012, conforme exposto.  

Dessa forma, a análise realizada por esta Relatoria concluiu o parecer pela admissibilidade de todas as 

emendas individuais, à exceção das emendas a seguir apontadas, cujo parecer é pela inadmissibilidade, por 

contrariar dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. 

As Emendas nº 26160013, do Deputado Glauber Braga, e nº 36110015, da Deputada Luiza Erundina, 

pretendem destinar recursos para “Contribuição à Divisão para Administração Pública e Gestão do 

Desenvolvimento das Nações Unidas — DPADM, do Ministério da Integração – No Exterior”. 

Segundo a justificativa de cada emenda, em outubro passado, o Cartão de Pagamento de Defesa Civil 

— CPDC, previsto no Decreto nº 7.505, de 2011, conforme citado aqui, foi apresentado no Seminário 

Internacional Próximo Passo da Iniciativa Governo Aberto. 

No entanto, em que pese o inquestionável mérito e relevância dessas iniciativas, as pretensões 

contrariam o § 1º do art. 12 da LDO 2013, segundo o qual as contribuições e anuidades para organismos e 

entidades internacionais devem ser destinadas exclusivamente ao repasse de recursos com a finalidade de 

cobertura dos orçamentos gerais dos respectivos organismos e entidades internacionais, admitido o pagamento 

de taxas bancárias relativas a esses repasses.  

Além disso, a ação indicada para contemplar o objeto das emendas foi “8172 – Coordenação e 

Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil”, que não se ajusta à finalidade pretendida, 

tendo em vista o caráter estritamente nacional do título orçamentário. 

Dos Remanejamentos de Dotações 

 Padrões de Custo Unitário e Médio 

Em relação aos padrões de custo unitário e médio, sempre que possível, utilizei como referencial para 

acolhimento de emendas os custos informados pelo Poder Executivo na Proposta Orçamentária e, em sua 

ausência, os custos implícitos nas emendas apresentadas.   
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Das Obras com Indícios de Irregularidades 

O Tribunal de Contas da União — TCU informou a ocorrência de indícios de irregularidades graves na 

execução de algumas obras inerentes a esta Área Temática. Contudo, consta da Proposta Orçamentária apenas 

o seguinte empreendimento: “Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano - no Estado de Alagoas”, 

funcional “18.544.2051.10CT.0027”, na Unidade Orçamentária 53.101 – Ministério da Integração Nacional. 

Nesse caso, mantive esse projeto no Orçamento da União. No entanto, a execução orçamentária 

dessas programações ficará condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão ou entidade 

responsável, sujeitas à prévia deliberação por esta Comissão Mista, como determina o art. 166, § 1º, da 

Constituição, na forma do disposto no art. 93 da LDO 2013 (Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012).  

 Tendo em vista o disposto no art. 70, II, da Resolução nº 01/2006-CN, indico para votação em separado 

de referida programação orçamentária. 

 Voto do Relator 

 Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2013, no 

que concerne às unidades orçamentárias constantes da Área Temática III, nos termos apresentados pelo Poder 

Executivo, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas, e pela indicação de inadmissibilidade, pelas 

razões citadas, das Emendas nº 26160013 e nº 36110015. 

 É esse o relatório, Sr. Presidente. 

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

 O relatório está em discussão.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, para discutir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o ilustre representante do Estado do 

Pará, Deputado Giovanni Queiroz, pelo prazo de 5 minutos regimentais. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu não vou me cansar de tentar alertar os 

companheiros para o nosso procedimento de permitir a continuidade de votação dessa peça que, sem dúvida 

nenhuma, é uma peça de ficção.  

 Eu já disse aqui e fico pensando... O Senador Wellington, que já foi nosso colega Deputado, foi nosso 

Governador de um Estado do Nordeste, sabe o quanto são importantes as emendas propostas pelas bancadas, 

pelas Comissões e, de repente, ver isso tudo como um instrumento simples para cumprir uma previsão 

constitucional, é preciso ter o Orçamento da União. 

 Não há nada mais preparada do que a Assessoria de Orçamento da Câmara e do Senado. Vem com 

esmero, com dedicação, dar a sua contribuição. Ajuda o Parlamentar que precisa, ajuda o Relator a compor uma 

peça que entendemos ser o melhor que a gente pode propor para a aplicação dos recursos no País. E, de 

repente, Senador, a gente vê isso. Chega ao final do ano, no mês de dezembro, já no dia 12/12/2012 — dia do 

PDT, por isso, eu tenho orgulho de falar em nome do meu partido —, e, de repente, a gente vê em frangalhos o 

Orçamento. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1797/12  12/12/2012 
 
 

 11

 Não vou cansar de repetir que, na verdade, os Deputados que aqui estão precisam estar atentos a um 

preceito constitucional legal. Aliás, a LDO, no seu art. 118, que vou ler, e que sirva para o Governo Federal, para 

a Sra. Ideli Salvatti, nossa Ministra de Relações Internacionais, senão, vou entrar com um processo contra ela 

por crime de responsabilidade.  

 “Art. 118. A execução da Lei Orçamentária de 2013 e dos créditos adicionais obedecerá aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública 

federal — e aí vem o principal —, não podendo ser utilizada para influir na apreciação de proposições 

legislativas em tramitação no Congresso Nacional.” 

 Esse art. 118, que fala de 2013, está também na LDO de 2012, e veda, proíbe: não podendo ser 

utilizada para influir na apreciação de proposições legislativas em tramitação no Congresso. 

 A Sra. Ideli Salvatti tinha que tomar mais cuidado com seus passos e com a sua pretensiosa postura de 

querer impor ao Congresso Nacional a vontade que é dela, não é nem do Executivo. Acho que a Presidenta 

Dilma nem sabe disso. São iniciativas avulsas, extemporâneas, que não coadunam com o bom desempenho do 

Executivo. Mas o Executivo não vai apear da sua vontade de ter sob o comando também o Parlamento. Lógico 

que não. Já fez o PAC e, com o PAC, esvaziou os Ministérios.  

 Já nos propuseram aqui. Nós já aprovamos e vamos tomar cuidado, já autorizamos que, por decreto, 

em termos lineares, o Executivo possa manipular, manejar todo o Orçamento, todo, os 10% do Orçamento. 

Parece que há uma proposta voando por aí no sentido de que poderá vir com 20% no ano que vem. Olhem que 

loucura! Ou seja, não precisam mais de Congresso Nacional! 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, ainda faltam 2 minutos. Agora prestei 

atenção. Estou de frente para o relógio. E seu relógio deve estar errado. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas só no gesto agora, o senhor me tomou 1 minuto. Na 

verdade, eu entendo que nós estamos vivendo um momento extremamente grave no País. Deputado 

Wandenkolk, dos 400 milhões de reais que aprovamos no ano passado no Orçamento da União, de emendas 

para o nosso Estado, só 20 milhões foram empenhados e liberados. Mas essa média de 5% é a média de todos 

os outros Estados do Brasil. Olha que vergonha! 

 Então, nós estamos fazendo aqui o papel de trouxas, de bobos, de bobos da corte! Lá no Palácio, com 

certeza, ficam rindo da gente.  

 Senador Flexa Ribeiro, companheiro do Pará, dedicado homem público do nosso Estado, estão nos 

fazendo de trouxas. O senhor já ouviu falar nessa terminologia “de trouxa”?  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É o coitado que não tem rumo para onde ir e que 

perambula pelos caminhos da vida, sem saber onde ancorar-se. Esse é o trouxa. Somos nós nas mãos desse 
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Governo, que nos usa, fazendo aqui um orçamento que não passa de peça de ficção. Não tenho reparos a fazer 

ao vosso relatório, não. A discussão minha é política. É o que significa o Orçamento para o País. E, para o País, 

ele é extremamente importante. Aliás, é a peça mais importante que nós do Parlamento podemos gerar. E, ano a 

ano, temos que fazê-lo, com a melhor e a maior dedicação, com a vontade de realmente colocar rumo em um 

país que, às vezes, nos envergonha. Mas aqui, de repente, nós estamos abrindo mão do nosso direito e da 

nossa responsabilidade constitucional, que é fazer o Orçamento e fiscalizar a sua execução. 

 Sr. Presidente, muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não temos nenhum Parlamentar inscrito para a 

discussão.  

Considero que a discussão está encerrada e o prazo para a apresentação de destaques também. E 

eles foram apresentados em número de quatro. 

 Agradeço ao Senador Wellington. 

 Evidentemente, todos os Relatores Setoriais terão que aguardar, porque nós estamos esperando a 

conclusão da Ordem do Dia. Eu acho que vale a pena fazermos tudo hoje, do que termos que fazer reunião 

amanhã à tarde, à noite. Então, hoje vamos resolver esse assunto, até para que a gente tenha mais 

oportunidade de convívio com o Deputado Giovanni Queiroz. 

 E vamos agora convidar... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, se for amanhã, eu aqui estarei de plantão, 

para alegrar os companheiros, como V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - E vamos convidar o Senador Flexa Ribeiro... Senador 

Wellington. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON DIAS - Quero só agradecer também, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Márcio França. 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - Eu estou com alguns pedidos aqui, alguns requerimentos da 

minha bancada, que dizem respeito à contestação por não aceitação da admissibilidade das emendas que eles 

haviam apresentado. E a orientação que nos foi dada foi para requerermos exatamente neste instante, após a 

leitura do relatório. São quatro casos. São dois casos, aliás, da Deputada Luiza Erundina e do Deputado Glauber 

Braga. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Márcio França, eu... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, uma questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni Queiroz. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Se V.Exa. quiser responder primeiro ao Deputado Márcio 

França... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Márcio França, eu estudei essa matéria, 

tentando encontrar uma solução. No entanto, o que ocorre? Nós votamos ontem o relatório do CAE, que foi 

apresentado pelo Deputado Marcus Pestana. O item 18 diz o seguinte: “No tocante às emendas individuais, o 

Comitê decidiu por atuar de forma conjunta com as Relatorias Setoriais, incorporando ao seu Relatório de 

Atividades as propostas de parecer pela inadmissibilidade constantes dos respectivos Relatórios, conforme o art. 

70, item III, letra “c”, da Resolução.” Ou seja, todas as emendas que foram consideradas inadmissíveis pelos 

Setoriais foram votadas ontem, junto com o Relatório do CAE, portanto, já consideradas inadmitidas. Dessa 

forma... 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - E qual é o recurso que cabe ao Parlamentar que entende que 

está errado o entendimento? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Na realidade, teria que ter sido discutido quando da 

discussão do relatório do CAE. Quando nós discutimos o relatório do CAE, nós lemos todas as emendas... 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - Sim, mas foi sempre de bancada, não é, Presidente? 

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

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - O CAE examinou por bancada, não a individual. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O que ocorre? O CAE examinou as emendas de 

bancada e incorporou as individuais que foram consideradas inadmitidas por cada um dos Relatores Setoriais. 

Portanto, essas duas emendas já foram analisadas e já foram consideradas inadmitidas junto com o relatório do 

CAE. 

 Por conta disso, eu não tenho nem como receber a contestação, porque ela é matéria já votada e já 

vencida. Essa é a interpretação que eu... 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - A orientação que a Consultoria de Orçamento deu foi 

exatamente oposta à que V.Exa. está dando. É claro que V.Exa. tem a prerrogativa de decidir e não de orientar. 

Mas é muito mais simples aceitar a contestação e colocar na votação junto com o Orçamento. Se, por acaso, for 

rejeitada, foi rejeitada. Porque, também, fica um papel...  

Veja, no instante correto foi feita a emenda. Por algum motivo, foi rejeitada. Eles fazem a contestação. 

A orientação da assessoria da Comissão foi para fazer a contestação aqui, agora. Eu venho no papel de 

representante da bancada, e ela sequer vai ser aceita. Aí, fica uma situação delicada para quem está aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Márcio França, eu quero dizer a V.Exa. que 

fiz todo o esforço possível para que essas duas emendas pudessem ser salvas, vamos dizer assim. Mas foi 

unânime, por toda a Consultoria Legislativa do Orçamento, até mesmo em função de decisões tomadas em 

outras oportunidades, que não me resta outra alternativa a não ser considerar que essas emendas já foram 

votadas, no corpo do relatório do CAE, porque assim foi indicado pelo Relator Setorial, não me restando outra 

alternativa. 
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 Então, eu lamento, mas não encontrei uma alternativa regimental que me possibilitasse acolher a 

contestação. Portanto, eu não posso receber a contestação. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou passar para V.Exa. uma cópia do relatório do 

CAE. Eventualmente, se V.Exa. quiser voltar a esse assunto, eu estarei à disposição para ouvi-lo, certo? 

 O SR. DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA - Era preciso que pelo menos ficasse unificado na assessoria de 

V.Exa. um entendimento. Hoje à tarde a consultoria sugeriu que fosse feito dessa maneira. Fui orientado dessa 

maneira, e é assim que está sendo feito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeito. Como eu não estou recebendo, nós 

podemos voltar a tratar o assunto, caso consigamos construir outro entendimento. Por enquanto, essa é a 

decisão. 

 Eu gostaria, inclusive, que o pessoal da assessoria de V.Exa. nos identificasse a orientação que foi 

dada na consultoria, para que possamos buscar esse questionamento. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, está havendo votação nominal neste 

momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está havendo votação nominal. Portanto, nós vamos 

suspender os trabalhos por 5 minutos, para que os Parlamentares possam votar. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Se 5 minutos não forem  suficientes, fica suspensa? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Prorrogamos por mais um tempinho. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas não se pode abrir para prorrogar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não se pode abrir se não houver quorum. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Então, não havendo quorum, não tem nem que prorrogar, 

tem que encerrar. 

 (A reunião é suspensa.) 

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

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão de ordem? 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O art. 128 da Resolução nº 1 diz o seguinte: “A apreciação 

dos relatórios somente poderá ocorrer 3 dias úteis após a sua distribuição.”  

Esse relatório foi distribuído no dia 10/12 às 19 horas. Eu queria que o Senador permitisse que a gente 

o fizesse amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. está lendo o art. 128? 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É, o principal, só iniciei a leitura e vi. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. poderia ler o 128? 
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - “A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 dias 

úteis após a sua distribuição(...)” Isso é fundamental. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pode continuar. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, depois o resto é do relatório geral, o relatório do 

Projeto de Lei de Diretrizes, que estão apensados aos relatórios setoriais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Então, eu vou ler para V.Exa. 

“Art. 128. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição, 

nos casos do relatório do Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, do relatório do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e do relatório do Projeto de Lei do Plano Plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das 

demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus 

membros.” 

Portanto, são dois dias. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - São dois dias só? Isso na interpretação de V.Exa., na 

minha, seriam três. Mas como é V.Exa. quem decide, eu só posso acatar. 

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

 Está tudo certo. 

 Relatório Setorial da Área Temática II - Saúde. Relator-Setorial: Senador Flexa Ribeiro, PSDB do Pará.  

O Relator-Setorial está com a palavra para a apresentação do Relatório. O prazo de destaque está 

iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso 1º do art. 60 do Regulamento 

Interno da CMO. 

 Com a palavra o ilustre Senador do Estado do Pará, Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, coube-nos a honrosa missão de relatar a proposta orçamentária do órgão 

Ministério da Saúde para o ano de 2013, aí incluídos os programas de trabalho das unidades orçamentárias a 

ele vinculadas direta ou indiretamente. 

 Análise da proposta orçamentária. A proposta de Orçamento da União para 2013 reserva ao Ministério 

da Saúde, no âmbito do Orçamento da Seguridade Social, recursos da ordem de R$94,6 bilhões, um acréscimo 

nominal de 1,3%, correspondente a R$1,2 bilhão, em relação à dotação do Ministério da Saúde autorizada para 

2012. Quantos aos valores empenhados em 2010 e 2011, há crescimento respectivamente de 40,6% para 2010 

e 20,5% para 2011. 

 Devido ao volume de recursos, é importante destacar na programação de trabalho do Ministério da 

Saúde os valores destinados à Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e 

Alta Complexidade — MAC. O valor per capita médio nacional do MAC vem crescendo, nos últimos anos, de 

R$160,31 empenhados em 2011, para R$172,36 autorizados em 2012, e R$180,50, previstos pela PLOA de 
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2013. Para 2013 percebe-se que todos os Estados ficaram abaixo da média nacional, tal situação decorre da 

alocação de R$7 bilhões em dotação nacional, o que representa ampliação significativa na rubrica nacional 

quando comparados com anos anteriores, conforme o quadro abaixo. 

 Na Ação 8585, em 2010, a reserva era de R$309 milhões; em 2011, foram empenhados para a reserva 

R$306.200.000,00. Foram autorizados, em 2012, R$589.720 mil. E a PLOA de 2013 prevê recursos para a 

reserva nacional de R$7 bilhões. 

Quanto à Atenção Básica, verifica-se que a média per capita nacional vem crescendo nos últimos anos 

e o PLOA de 2013 busca manter tal crescimento, passando de R$65,60 em 2012 para R$74,30 em 2013. 

Novamente, entretanto, constata-se a ampliação de dotações de reservas nacionais, sendo de R$1,1 bilhão no 

piso de atenção básica fixo e de R$1,9 bilhões no piso de atenção básica variável. 

 Também há um quadro no relatório que mostra a evolução dessa reserva nacional de 2010, na  Ação 

8577, de R$0,61 milhão, e, na Ação 20AD, de R$ 382,39 milhões. Em 2011, R$ 750 mil na Ação 8577, e de R$ 

483,98 milhões na Ação 20AD. Autorizados em 2012: Ação 8577, R$190 milhões, e Ação 20AD, R$561,010 

milhões.  

No plano da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2013, há uma reserva nacional para a Ação 8577, 

de R$1.107.180.000,00, e na Ação 20AD, de R$1.946.800.000,00. 

 Piso Constitucional de Aplicação em Saúde.  

Em 13 de janeiro do presente exercício foi finalmente sancionada a Lei Complementar nº 141, que após 

12 anos de intensos debates veio regular a Emenda Constitucional nº 29/2000 (Emenda da Saúde). 

 No âmbito da União, a norma manteve a previsão de que o valor a ser aplicado em um exercício 

tomasse por base “o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior” (base 

móvel), acrescida da “variação nominal do Produto Interno Bruto do ano anterior”. Porém, a grande inovação da 

Lei Complementar nº 141/2012 foi afastar a subjetividade que durante anos permeou a definição de “ações e 

serviços públicos de saúde” para fins de cômputo no Piso Constitucional e, assim, aproximar as referidas 

despesas da intenção original do constituinte da Emenda Constitucional nº 29/2000. Nesse sentido, a Lei 

Complementar fixou regras, diretrizes e condições para identificar as despesas passíveis de serem consideradas 

nos recursos mínimos a serem aplicados. 

 Dotações do PLOA 2013 computáveis para fins do piso constitucional.  

O PLOA 2013 é o primeiro Orçamento federal a ser apreciado pelo Congresso Nacional já sob a égide 

da Lei Complementar nº 141, de 2012. Neles são previstos recursos da ordem de R$ 86,6 bilhões, classificados 

com identificador de uso de código 6, que passa a identificar o Piso Constitucional da Saúde para 2013. 

Contudo, o parecer preliminar aprovado por esta Comissão Mista de Orçamento em 20 de novembro de 2012 

apontou divergência de interpretação da Lei Complementar nº 141 em relação às despesas previstas no PLOA e 

passíveis de serem computadas no mínimo constitucional da saúde. 
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 Com base no que preceitua o art. 35 da Resolução nº 1/2006-CN, combinado com o § 3º do art. 90 do 

Regimento Comum do Congresso Nacional, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e a Comissão 

de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados solicitaram ao Presidente da Comissão Mista de 

Orçamentos — CMO, que lhes fosse possibilitado apresentar manifestação formal acerca das mencionadas 

divergências de interpretação. 

 A Comissão Mista de Orçamento, nos termos do Ofício Presidencial nº 414/2012/CMO, acatou o pleito e 

fixou o prazo de 6 de dezembro para que os Colegiados enviassem parecer contendo os respectivos 

entendimentos.  

Em reuniões ocorridas em 5 de dezembro, as referidas Comissões Temáticas aprovaram por 

unanimidade “parecer PLN 414/2012/CN na parte referente às despesas computadas no piso constitucional da 

saúde, na forma da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012” que manifesta o entendimento de que 

as despesas divergentes mencionadas no parecer preliminar não devem integrar o rol das passíveis de serem 

computadas no piso constitucional da saúde. Ambos os pareceres foram remetidos à Comissão Mista de 

Orçamento e constam do Anexo V deste relatório. 

 Nos termos do que dispõe o art. 90, § 3º, alínea “e” do Regimento Comum do Congresso Nacional, 

deve esta relatoria fazer referência expressa a manifestações das Comissões Técnicas. Nesse sentido, ratifico 

integralmente o entendimento das Comissões Temáticas e adoto os fundamentos dos citados pareceres para 

implementar a reclassificação das despesas relacionadas. 

 Passamos, a seguir, a expor, de maneira resumida, a motivação da exclusão de cada uma das rubricas 

do cômputo do mínimo constitucional. 

 Despesas com a Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. 

 A Agência Nacional de Saúde — ANS — foi criada pela Lei nº 9.961, de 2000, com a finalidade 

institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as 

operadoras setoriais, inclusive quanto as suas relações com prestadores e consumidores. 

 Entendemos que as despesas com saúde suplementar não atendem aos princípios de acesso 

universal, igualitário e gratuito previstos na Lei Complementar nº 141, pois são voltadas à promoção da defesa 

do interesse público na assistência suplementar à saúde, com a regulação das operadoras setoriais. Dessa 

forma, não devem ser computadas no Piso Constitucional. 

 Despesas com Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Hemoderivados e 

Biotecnologia — HEMOBRAS. 

 O §2.º do art. 198 da Constituição prevê que os entes federados — União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios — apliquem anualmente recursos mínimos em “ações e serviços de saúde” e não em “participação 

em capital social de empresas”, ainda que tais empresas venham a atuar na produção, aquisição e distribuição 

de hemoderivados. 
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 As despesas em questão referem-se à integralização da participação federal em empresa pública, na 

forma de inversão financeira. Não há como considerar a realização de dispêndios com a “constituição da 

empresa” como despesas com “produção de hemoderivados”, esta, sim, prevista na Lei Complementar nº 141. 

 Por fim, devemos mencionar que o ressarcimento que futuramente vier a ser efetuado pelo SUS à 

HEMOBRAS pela produção e fornecimento deverá ser considerado para fins de piso, uma vez que atenderá à 

Lei Complementar nº 141. 

 Despesas com hospitais universitários do MEC. 

 A Lei Complementar nº 141, de 2012, determinou que: 

 “para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos (...) considerar-se-ão como despesas com 

ações e serviços públicos de saúde aquelas (...) que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no 

art. 7.º da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes: sejam de responsabilidade 

específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas (...)”. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Senador. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRA - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Esvaziou o plenário. Não há Deputado suficiente. Não há 

como continuar. O Presidente, de ofício, que o faça. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. quer interromper a leitura, do seu colega... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Já interrompi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... do seu Estado, de bancada. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Já interrompi, até porque eu gosto muito dele e quero 

poupá-lo hoje, para amanhã. 

 Vamos fazer isso, de ofício, Sr. Presidente. Não há Deputados. Os Senadores ficam dispensados por 

hoje. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Giovanni, podemos completar a leitura dos pareceres 

e, se não houver... 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Vamos completar a leitura, Sr. Presidente. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Se não houver... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a sua generosidade.  

Quero dizer que faremos força para que o Estado do Pará seja um dos mais aquinhoados neste 

Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas torça para não chegar outro Deputado, senão vou 

reclamar de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu sugiro às Lideranças das bancadas, dos partidos 

de Governo que possam acionar seus Parlamentares para que compareçam ao plenário, porque, da próxima vez 

que isso ocorrer, eu vou encerrar a reunião. 
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 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Que bom! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se estiver faltando Deputado ou Senador aqui do 

Governo. 

 O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Presidente, eu só gostaria de também pedir a 

compreensão... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou agradecer a generosidade de V.Exa. A 

próxima vez que isso ocorrer, a reunião vai ser encerrada, de ofício, por mim. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Perfeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Wandenkolk Gonçalves. 

 O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Presidente, eu só queria pedir aquiescência ao 

Deputado Giovanni Queiroz, até porque tenho compromissos inadiáveis amanhã e estou com problema sério de 

garganta... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Também é do Pará. 

 O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Do Pará, para S.Exa. possibilitar a leitura do nosso 

relatório ainda na noite de hoje. Deputado Giovanni, por favor. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - O que está em jogo aqui é o Brasil. Vamos devagar. O Pará 

também faz parte, lógico. 

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

“para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos (...) considerar-se-ão como despesas com 

ações e serviços públicos de saúde aquelas (...) que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no 

art. 7.º da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes: sejam de responsabilidade 

específica do setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas (...)”. 

 É importante mencionar que os hospitais universitários federais são unidades orçamentárias vinculadas 

ao MEC e que a Lei Complementar nº 141 determinou que “fossem repassados ao Fundo Nacional de Saúde e 

às demais unidades orçamentárias que compõem órgão Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e 

serviços públicos de saúde”. 

 Portanto, não se justifica computar nos recursos mínimos dotações consignadas para atendimento de 

unidades orçamentárias vinculadas a outro órgão. 

 Despesas com Saneamento e Resíduos Sólidos. 

 A Lei Complementar nº 141 determinou expressamente que não seriam consideradas para fins de 

apuração dos percentuais mínimos despesas com “saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e 

mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade” e com 

“limpeza urbana e remoção de resíduos”. 

 As poucas exceções foram previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 141, de 2012. Deve-se 

esclarecer que tais exceções já constam do Orçamento de 2012 e estão previstas na Proposta de Orçamento 
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para 2013, são elas: a) melhorias Sanitárias Domiciliares e Implantação de Melhorias Habitacionais para 

Controle da Doença de Chagas; b) Saneamento Básico em Comunidades Rurais, Tradicionais e Especiais; c) 

Saneamento Básico em Aldeias Indígenas; d) Saneamento Ambiental e Serviços de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais. 

 Importa ainda destacar que saneamento em “pequenas comunidades” previsto pela Lei Complementar 

nº 141 não se aplica às ações de saneamento em Municípios de até 50 mil habitantes. Nos termos da Lei nº 

11.445, de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, considera-se “localidade de 

pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE”. 

 Despesas com o Programa Academia da Saúde. 

 O programa foi criado pela Portaria nº 719, de 2011, com o objetivo de “contribuir para a promoção da 

saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal 

qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis”. As 

atividades a serem desenvolvidas incluem: a) promoção de práticas corporais e atividades físicas; b) orientação 

para a prática de atividade física; c) promoção de atividades de segurança alimentar e nutricional e de educação 

alimentar; d) práticas artísticas. 

 Portanto, em que pese o programa atender à promoção e prevenção da saúde, ele se enquadra nos 

chamados “fatores determinantes e/ou condicionantes da saúde” — alimentação, lazer, educação etc. — e, por 

força do disposto na Lei Complementar nº 141, deve deixar de ser computado no Piso Constitucional. 

 Apuração das dotações do Ministério da Saúde e computáveis no Mínimo Constitucional, segundo a Lei 

Complementar nº 141, de 2012. 

 Em função das exclusões aprovadas, o recálculo do piso deixa de considerar despesas relacionadas a 

saneamento; resíduos sólidos; HEMOBRAS; hospitais universitários do MEC; Agência Nacional de Saúde 

Suplementar — ANS e Academia da Saúde. 

 Conforme entendimento já constante do PLOA, as despesas afetas à assistência médica a servidores; 

fontes de operações de crédito; e Farmácia Popular sob o regime de copagamento também deixam de integrar o 

mínimo constitucional. 

 Com tais exclusões, o valor em ações e serviços públicos de saúde, para fins do cômputo do Piso 

Constitucional, passa a ser 84,4 bilhões de reais. 

 Deve se esclarecer que as despesas não classificadas como “ações e serviços públicos de saúde” 

continuam a ser despesas do Setor, porém não computáveis no Piso Constitucional da Saúde. Dessa forma, a 

execução não se submete às disposições da Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

 Projeção do Piso Constitucional da Saúde para 2013. 

 Efetuados os ajustes mencionados anteriormente, constata-se que o montante mínimo projetado para a 

saúde em 2013 é da ordem de 82,3 bilhões de reais, o que coloca a proposta encaminhada pelo Poder 
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Executivo — 84,5 bilhões de reais — acima do Mínimo Constitucional estabelecido, em cerca de 2,1 bilhões de 

reais. 

Emendas apresentadas. 

 Ao plano de trabalho do Ministério da Saúde foram apresentadas 2.427 emendas, sendo 98 coletivas e 

2.329 individuais, com pleitos da ordem de 12,2 bilhões de reais. 

 Das emendas coletivas, noventa e uma foram de apropriação e sete de remanejamento. Dentre as de 

apropriação, oitenta e cinco são de autoria de bancadas estaduais e seis de Comissões, sendo duas da Câmara 

dos Deputados e quatro do Senado Federal. 

 A maior demanda por unidade orçamentária ocorreu no Fundo Nacional de Saúde, que recebeu 2.316 

emendas, seguida pela Fundação Nacional de Saúde, com 109 emendas. 

 Atuação da Relatoria no atendimento das emendas. 

 No atendimento das emendas, tanto individuais quanto coletivas, foram mobilizados recursos da ordem 

de 3,9 bilhões de reais, dos quais 3,1 bilhões de reais representam acréscimos efetivos à programação do setor, 

por constituírem recursos oriundos da reserva de contingência e reestimativa de receitas. 

 Os 813,9 milhões de reais restantes advieram do remanejamento de investimentos e inversões 

financeiras do Ministério da Saúde, passíveis de utilização pela Relatoria-Setorial, nos termos do item 8 da Parte 

B do Parecer Preliminar. Tal remanejamento, que representa cerca de 13,7% da programação de investimentos 

do Setor, seguiu critério seletivo em comum acordo com o Ministério da Saúde. 

 No que diz respeito às emendas individuais, todas foram integralmente aprovadas, o que implicou a 

utilização de 2,1 bilhões de reais. 

 Para atender aos pleitos das bancadas e Comissões, foram utilizados 1,776 bilhões de reais, valor bem 

inferior aos 9,957 bilhões de reais solicitados. Mesmo diante da escassez de recursos, buscamos ouvir a todos 

que nos procuraram, sempre perseguindo o equilíbrio e a justiça nas alocações dos escassos recursos. 

 Para as emendas de Comissão, prevaleceu o critério de mérito na alocação dos recursos, sendo 

destinado um total de 150 milhões de reais. Quanto à distribuição, foi conferida preferência, no âmbito do Fundo 

Nacional de Saúde, àquela destinada ao fomento de laboratórios públicos oficiais, e, na Fundação Nacional de 

Saúde, optamos por alocar os recursos de forma igualitária entre ações de esgotamento sanitário, 

abastecimento de água e resíduos sólidos. 

 Os recursos restantes foram alocados às emendas de apropriação das bancadas estaduais, segundo 

critério técnico e de mérito, respectivamente na proporção de 55,3% e 44,7%. O critério técnico levou em 

consideração a média aritmética entre a população da Unidade da Federação, o inverso do Índice de 

Desenvolvimento Humano — IDH de cada Unidade da Federação e a quantidade de emendas apresentadas à 

Área Temática. 

 Correção de Erros e Omissões na Programação do Setor. 
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 Conforme determina a Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, os Relatores somente 

poderão apresentar emendas à programação da despesa com a finalidade de corrigir erros e omissões de ordem 

técnica ou legal. 

 A análise da programação do Setor apontou as seguintes inadequações técnicas, que merecem 

correção: 1) modalidade de aplicação “Fundo a Fundo” na ANVISA; 2) modalidade de aplicação “DELEGAÇÃO” 

na Saúde; 3) classificação inadequada de ações na FUNASA; 4) desmembramento de ações afetas a Despesas 

Obrigatórias e/ou Relevantes. 

 Indicações ao Relator-Geral 

 Solicitação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde — CONASS. 

 Por meio do Ofício n.º 612, de 27 de novembro de 2012, o CONASS solicitou que o montante dos 

recursos destinados ao Ministério da Saúde seja ampliado em, pelo menos, 10,9 bilhões de reais, em quatro 

ações principais, dentre elas, “Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade” e “Piso de Atenção Básica Fixo”. 

 Estadualização de dotações nacionais dos procedimentos em média e alta complexidade — MAC. 

 É importante que os Srs. Deputados e os Srs. Senadores atentem para isto: parte significativa dos 

recursos foi destinada a dotações “nacionais”. 

 Diante dessa situação, indicamos ao Relator-Geral a redistribuição parcial dos recursos de dotações 

nacionais, de forma a manter o per capita das dotações alocadas em 2012, conceder um reajuste linear de 2,5% 

e ajustar algumas distorções. 

 Estadualização de dotações nacionais do PAB. 

 Foram ampliados os recursos alocados para aplicação nacional nas Ações 8577 — Piso de Atenção 

Básica Fixo e 20AD — Piso de Atenção Básica Variável — Saúde da Família, com a redução das dotações 

estadualizadas. Propomos o restabelecimento do patamar per capita de alocação de 2012 e o aumento linear de 

5,0% das respectivas dotações. Para implementação de tais ajustes, a dotação “nacional” do PAB-Fixo seria 

reduzido em aproximadamente 423 milhões e a do PAB-Variável em 1 bilhão de reais. 

Alteração do texto da Proposta Orçamentária para 2013. 

 Conforme mencionado neste relatório, ratificamos o entendimento das Comissões Temáticas do 

Congresso Nacional, responsáveis pela área da Saúde, e implementamos os devidos ajustes na programação 

do Ministério, com a consequente mudança do identificador de uso. 

Entretanto, nos termos do que dispõe a LDO para 2013 — art. 37, §2º, II, alínea “a” —, uma mera 

portaria da Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderia, 

“justificadamente”, vir a alterar novamente a classificação do identificador de uso que evidencia na Lei 

Orçamentária as despesas do piso constitucional da União. 
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Dessa forma, a fim de garantir a vontade do Parlamento, mostra-se essencial que o texto da referida lei 

esclareça que tal faculdade de alteração prevista na LDO não se aplica aos casos supramencionados, uma vez 

que esse é o entendimento do Poder Legislativo.  

 Nesse sentido, indico a inclusão de parágrafo ao art. 3º do Plano de Lei Orçamentária Anual de 2013, 

com a seguinte redação:  

“Fica vedada a atribuição de identificador de uso de código 6 a despesas orçamentárias relacionadas à 

Agência Nacional de Saúde Suplementar; fontes oriundas de operações de crédito, amortização e encargos de 

financiamento da dívida; pagamentos de aposentadorias e pensões; assistência médica e odontológica a 

servidores, empregados, militares e dependentes; farmácia popular pelo sistema de copagamento; participação 

da União em capital social de empresas; implantação e melhorias em sistema de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário em Município de até 50 mil habitantes; manejo de resíduos sólidos; atenção à saúde em 

serviços ambulatoriais e hospitalares prestados pelos hospitais universitários e ao Programa Academia de 

Saúde.” 

 Voto do Relator 

 Diante de todo o exposto, votamos no sentido de que esta Comissão Mista: 

I - Autorize o Relator-Geral a implementar as indicações constantes dos itens 3.2 deste relatório; 

II - Ratifique o entendimento adotado pela Comissão de Assuntos Sociais, CAS, do Senado Federal, e 

pela Comissão de Seguridade Social e Família, CSSF, da Câmara dos Deputados, no que diz respeito às 

divergências de interpretação afetas à Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

III - Aprove o Projeto de Lei nº 24, de 2012, do Congresso Nacional, no que concerne às unidades 

orçamentárias do Ministério da Saúde, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas. 

 Este é o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, o relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Para discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a sua tolerância de ter permitido que a 

leitura continuasse. E, por conta disso inclusive, se V.Exa. quiser falar mais de 5 minutos neste momento terá 

franqueada a palavra. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Muito obrigado, Sr. Presidente, pela generosidade. 

 Sr. Presidente, eu vi aqui uma nota de subsídios e apreciação do relatório de S.Exa., o Senador Flexa 

Ribeiro.  

Senador, V.Exa. esteve atento a uma distorção grotesca no que diz respeito à distribuição dos recursos 

da Ação 8.585, que é Média e Alta Complexidade, onde o Governo centraliza 7 bilhões em nacional. Eu não 

entendi apenas por que a LDO veda que V.Exa. faça a distribuição. E, por isso, V.Exa. sugere e já mostra 

inclusive uma sugestão de distribuição, já teve aqueles recursos para as unidades federadas. E não poderia ser 

diferente. Eu não poderia esperar de V.Exa. outra coisa que não isso, até porque a penalização ao Pará nos 
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colocaria em relação a outros Estados que ficariam com 176 reais para atendimento de média e alta 

complexidade e nos levaria para a condição de termos apenas 70 reais, ou seja, menos da metade do que 

aquele que mais receberia. Que proposta indecente! Que proposta indecente! Como é que o setor de 

Planejamento vem aqui...? Poderiam chamar a Ministra do Planejamento para vir aqui se explicar, porque isso é 

uma irresponsabilidade. Deveria dar cadeia para quem propõe um negócio desses, no mínimo.  

 Eu espero que o Relator-Geral, com bom senso, vá verificar que, se não houve erro grotesco — pode 

ter havido, no que eu até não acredito —, essa é uma distorção irreparável principalmente para nós do Pará, que 

temos uma carência de atendimento de média e alta complexidade nos hospitais regionais, que precisam ser 

ampliados, dotados de equipamentos. O Governador aqui esteve e pediu emendas nessa linha, que nós da 

bancada, inclusive, atendemos.  

 Senador Flexa, não adianta atendermos as emendas dos nossos governantes, do nosso povo, porque, 

na verdade, o Governo não atende. Eu só quero pedir a V.Exa. que não haja acordo de V.Exa., do Deputado 

Wandenkolk e de outros Deputados. Se olharem as distorções na proporção do projeto original, com certeza 

haverão de se somar a nós, pois, no relatório final, se não for corrigida essa matéria, temos a obrigação, nós 

três, de ainda buscarmos outros companheiros para nos ajudarem a não deixar que façam essa corrosão 

vergonhosa sobre vários outros Estados, não só o Pará — o nosso é o pior, mas todos, Maranhão, Amapá, 

Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, todos. 

 Presidente Paulo Pimenta, se eu fosse benevolente com esse povo que acho que faz Orçamento só por 

fazer, diria que houve um erro. Mas eu acho que isso aqui foi má intenção, centralizando mais uma vez, no 

Ministério, a competência para aplicar como quer ou como queira o Executivo.  

 Então, queria cumprimentar V.Exa., Senador, pelo relatório, por ter sido diligente na observação da 

distorção e propor ao Relator-Geral que venha fazer a correção devida.  

 Lamento profundamente que, embora eu até acredite que o Relator-Geral vá fazer a correção, isso aqui 

vai continuar sendo uma peça de ficção. Que coisa vergonhosa! Não cumprem o Orçamento da União!  

Nossa existência, o Parlamento, está atrelada efetivamente ao Orçamento. Nós existimos pelo 

Orçamento, para fiscalizar receitas e despesas, autorizar o Governo a fazer isso ou aquilo, regular a relação 

entre os homens na sociedade. Mas, lamentavelmente, não é esta a visão de quem hoje governa este País e 

nos sujeita à humilhante condição de vermos agora o que aconteceu há pouco, quando me negava um 

Deputado: “Deputado Giovanni, para lhe dizer que as emendas da bancada foram liberadas, só a sua ficou 

contingenciada”.  (Riso) Eu achei graça, é uma piada. Isso é Ideli Salvatti. Como se eu tivesse que me submeter 

a esse tipo de pressão ridícula, nojenta, hipócrita, miúda de quem quer ser rainha e, na minha leitura, passou a 

ser uma coisa abominável.  

 Mas, muito bem, eu quero é cumprimentar V.Exa. Parabéns. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não havendo mais nenhum Parlamentar inscrito, a 

discussão está encerrada e o prazo para apresentação de destaques também está encerrado.  
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Foram apresentados nove destaques, que serão analisados no momento oportuno, e o tempo 

necessário para que o Relator possa apresentar o seu parecer a esses destaques.  

 Iremos agora para o nono relatório. O ilustre Parlamentar do Estado do Pará, Wandenkolk Gonçalves é 

o Relator Setorial, que está com a palavra. 

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

inciso I, art. 60 do Regimento Interno da CMO.  

 Vejam as senhoras e os senhores que as últimas intervenções, todas desta Comissão, têm sido do 

Pará e todas da Oposição, o que mostra a força do Pará aqui na Comissão.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não é de Oposição; eu sou da base do Governo e apenas 

sou um Parlamentar coerente. Eu sou aliado, mas não subordinado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Desculpe-me V.Exa., porque acabei interpretando de 

maneira equivocada suas manifestações. (Risos.) 

  O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Muito bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas veja como é democrática esta Comissão, em 

que o PSDB do Pará tem dois relatores setoriais, um da saúde e outro da agricultura, o que mostra a força do 

Pará e a força do PSDB nesta Comissão.  

 Deputado Wandenkolk, por gentileza, a palavra está a sua disposição. 

 O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Boa noite, senhoras e senhores.  

Quero cumprimentar o Presidente e, através dele, os Senadores e a Senadora presentes, os Deputados 

que nos honram neste momento preocupante.  

Quero fazer um agradecimento especial ao Deputado Giovanni Queiroz antes de entrar especificamente 

no meu relatório. Quero fazer um reconhecimento, Deputado Giovanni, da vossa determinação e, acima de tudo, 

do ato que busca trazer a este Parlamento as prerrogativas de matérias que são direcionadas e prerrogativas do 

Parlamento brasileiro.  Mas digo a V.Exa. que temos uma saída para isso, basta que todos nós queiramos: é 

só aprovarmos o Orçamento impositivo, e essas questões estarão resolvidas de uma vez por todas.  

 Queria, Sr. Presidente, num segundo momento, fazer um agradecimento. Como Deputado ainda 

chegando a esta Comissão e a este Congresso Nacional, quero agradecer à consultoria do meu partido e à 

assessoria aqui presente, também da Comissão de Agricultura, que nos ajudaram de maneira muito 

determinada, de maneira muito competente, para que nós pudéssemos chegar finalmente a esse relatório. 

 Não é fácil. O Deputado Giovanni, que também é um dublê de médico e ouviu o relatório do Senador 

Flexa Ribeiro, da saúde, é um produtor rural e ouvirá agora o nosso relatório sobre agricultura, pesca e 

desenvolvimento agrário. 

Quero dizer a todos vocês que é difícil, o cobertor é muito curto. No dia em que este Congresso definir a 

agricultura como prioridade, eu tenho certeza de que diminuirão os problemas de saúde e que o orçamento da 

nossa pasta, da nossa agricultura haverá de ser mais consubstanciado.  
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 Sr. Presidente, recebemos a honrosa missão de examinar e relatar as peças orçamentárias 

concernentes à Área Temática IX - Agricultura e Desenvolvimento agrário. Além das áreas contempladas, 

matérias relativas ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Ministério da Pesca e da Aquicultura.  

 Como é de praxe, verificamos inicialmente que a proposta é compatível com a Constituição Federal e 

com as leis orçamentárias vigentes.  

A Proposta para a Área Temática IX.  

O montante programado para 2013 para a Área Temática IX totaliza R$14,2 bilhões, sendo R$12,4 

bilhões do Orçamento Fiscal, R$1,8 bilhão do Orçamento da Seguridade Social e R$29,8 milhões do Orçamento 

de Investimento das Estatais. Os detalhes dessa programação serão analisados a seguir.  

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA. 

A despesa orçamentária total proposta para o MAPA em 2013 é de R$9,2 bilhões. Esses créditos 

abrangem todas as Unidades Orçamentárias e os Fundos que compõem a estrutura organizacional do 

Ministério, inclusive o orçamento de investimento das seguintes empresas: Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo — CEAGESP; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais — CEASAMINAS; e 

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais.  

aNo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o valor total das dotações consignadas para o MAPA, 

em 2013, é de R$9,2 bilhões, montante esse 5,6% superior ao valor proposto em 2012, que foi de R$ 8,7 

bilhões. 

A gestão da programação desse órgão na esfera fiscal e da seguridade social é feita por meio de quatro 

unidades orçamentárias: a do MAPA, na administração central, com R$3.913.405; a EMBRAPA, com 

R$2.287.192; a CONAB, com R$2.957.843 e o FUNCAFE, com R$33.791. 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem como área de competência a reforma agrária, a promoção 

do desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares e a identificação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. A proposta orçamentária para o exercício de 

2013 deste órgão engloba duas unidades orçamentárias: 49.101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; 

49.201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA. 

O valor proposto para a área é de R$4.730 bilhões, superior em cerca de 10% ao valor da proposta de 

2012, sendo R$1.561 bilhão para a unidade orçamentária MDA e R$3.169 bilhões para o INCRA. 

Ministério da Pesca e Aquicultura. 

Abro um parêntese para fazer uma menção honrosa, Sr. Presidente, um agradecimento e um 

reconhecimento todo especial ao Ministro Crivella, que esteve conosco ontem, no Estado do Pará, para o 

lançamento do Plano Safra. Faço este agradecimento a S.Exa. e a toda a equipe do Ministério por terem nos 

ajudado prontamente na produção e confecção deste relatório, inclusive, para surpresa agradável nossa, 

buscando créditos adicionais junto ao Relator-Geral e à Casa Civil, para o Ministério da Pesca. 
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A proposta orçamentária de 2013 para o Ministério da Pesca e Aquicultura é de R$249 milhões, 5,7% 

inferior aos R$264 milhões propostos e 23,4% inferior aos R$325 milhões aprovados para 2012. 

Os R$249 milhões propostos para 2012 estão distribuídos entre os programas 2052 - Pesca e 

Aquicultura: R$ 132 milhões (53%), 2028 - Defesa Agropecuária: R$16 milhões (6%), e 2113 - Programa de 

Gestão e Manutenção do Ministério da Pesca e Aquicultura: R$101 milhões (41%). 

Com relação à execução orçamentária de 2012, verifica-se índice de execução de 25,2%, sendo que o 

programa finalístico pesca e aquicultura apresentou 6,3% de execução até novembro de 2012. 

Créditos extraordinários e especiais aprovados. 

Tendo em vista o disposto no item o disposto no item 35.1.3 da Parte Especial do Parecer Preliminar, 

esta Relatoria constatou a abertura de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

no valor de R$215.330.080,00, destinado a reforçar a provisão orçamentária da Ação 0359 – “Contribuição ao 

Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)”. 

Esse crédito foi editado por meio da Medida Provisória nº 596, de 6 de dezembro de 2012. Como pode 

ser reaberto no próximo exercício, é bastante provável que cause impacto na programação de 2013 que venha a 

ser aprovada para o MDA quando passa a concorrer com a receita auferida naquele exercício. 

Dedicamos especial atenção à análise das informações levantadas pelo Tribunal de Contas da União — 

TCU no que se refere a obras com pendências junto àquela Corte. 

Observamos que, até esta data, nenhuma obra constante da programação desta área temática foi 

incluída na relação do TCU, não havendo, assim, restrições para alocação de dotações na proposta 

orçamentária para o ano de 2013. 

Considerações finais. 

A Relatoria da Área Temática IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário recebeu 816 emendas para 

análise, sendo 815 de apropriação e uma de remanejamento. 

Das emendas de apropriação, 778 são individuais e 37 coletivas, sendo 29 de bancadas estaduais e 

oito de Comissões, das quais quatro de Comissão da Câmara dos Deputados e quatro do Senado Federal. 

O valor total solicitado pelas emendas de apropriação alcançou R$5,1 bilhões, sendo R$2,1 bilhões de 

bancadas estaduais, R$1,9 bilhão de Comissões e R$1,1 bilhão de emendas individuais. 

A emenda de remanejamento, apresentada pela bancada do Estado do Ceará, totalizou R$50 milhões. 

Não foram apresentadas emendas à programação de investimento das estatais desta área temática. 

Observamos ainda que em razão do disposto no item 17.1.10 do Parecer Preliminar, as Comissões 

Permanentes de Agricultura da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, embora considerem prioridade 

absoluta, se abstiveram de apresentar emenda para fortalecer a programação destinada à defesa sanitária 

animal e vegetal. 
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Assim, com elas reconhecemos o acerto da proposta do Relator-Geral deste projeto de lei em 

reconhecer o caráter estratégico dessas ações em seu parecer preliminar e aguardamos confiantes as 

alocações de recursos nessa programação. 

Principalmente, faço um adendo, com aspas do Relator, em relação à Região Norte, que até agora 

nenhum circuito novo de liberação da febre aftosa foi implantado nesses últimos 10 anos de Governo. 

Ressaltamos também que a programação do Ministério da Pesca e Aquicultura deverá ser 

suplementada em R$50 milhões, em decorrência de solicitação encaminhada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão ao Sr. Presidente da CMO. 

Esses recursos são essenciais para permitir a execução do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, 

Programa 2013-14, anunciado em 25 de outubro de 2012, pela Presidente da República, em cerimônia no 

Palácio do Planalto. 

Análise de admissibilidade 

A Resolução nº 1/2006-CN prevê o exame e a apreciação preliminar da admissibilidade das emendas 

antes do início da sua discussão do correspondente Relatório Setorial. 

Como apresentamos nosso parecer antes da votação pela CMO, não podemos incorporar a análise 

definitiva do relatório do Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas — CAE. 

No caso da Emenda de Remanejamento nº 71070001, sugerimos que o Presidente da CMO declare 

sua inadmissão, por contrariar o art. 48 da Resolução nº 1, de 2006-CN. 

Quanto às emendas individuais consideramos que todas estão em conformidade com as leis e normas 

orçamentárias e financeiras vigentes. 

Análise de mérito das emendas. 

As emendas coletivas, por se constituírem em instrumento de inegável valor para o aperfeiçoamento da 

ação do Estado em termos de políticas públicas de caráter nacional ou regional, mereceram nossa atenção 

especial. 

Pelo inegável mérito, mas em razão da limitação de recursos, as acolhemos parcialmente. Os recursos 

foram distribuídos de forma equilibrada com a dimensão da oferta e da demanda dos setores agrícola, agrário e 

da pesca de cada Estado. 

Consideramos, também, na referida distribuição, o princípio da redução das desigualdades inter-

regionais. Utilizamos, no modelo de simulação, indicadores construídos com informações oficiais do IBGE, tais 

como, a área utilizada com lavouras, população total residente e produto interno bruto per capita. A motivação 

política das diversas bancadas em apresentar emendas a esta área temática foi por nós interpretada como 

critério adicional para promover ajustes no atendimento de suas respectivas demandas. 

As emendas individuais foram consideradas meritórias e aprovadas em sua totalidade. 

Fontes de recursos. 
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Esta relatoria contou com um total de R$1,703 bilhão recebido do Relator Geral para o atendimento das 

emendas apresentadas, sendo: R$1,111 bilhão para as emendas individuais, nos termos do item 25.1 da Parte B 

– Parte Especial e do Anexo III, item 2.1, do Parecer Preliminar sobre o PLOA 2013; e R$391,4 milhões para as 

emendas de bancadas e de comissões, nos termos do item 26.2 da Parte B e do Anexo III, item 3.2, do Parecer 

Preliminar. 

Verificando que os recursos destinados ao atendimento das emendas coletivas se apresentavam 

insuficientes para atender às expectativas das Comissões e das bancadas, optamos por promover parte dos 

cancelamentos permitidos no inciso VIII da Parte B do parecer preliminar. 

Nos termos da Resolução nº 1/2006-CN, constatamos que as emendas de apropriação apresentadas a 

esta Relatoria atendem às normas constitucionais e legais em vigor e são compatíveis com a LDO 2013, com o 

PPA 2012-2015, com a Lei 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), e demais normas 

orçamentárias em vigor. 

Parecer às emendas individuais. 

Considerando o que foi exposto e após exame em relação ao mérito e às normas para apresentação 

das emendas contidas no Capítulo XIV e na Subseção V, da Seção VI, da Resolução nº 1/2006-CN, do 

Congresso Nacional, e na Parte B do Parecer Preliminar, somos pela aprovação de todas as emendas 

individuais apreciadas. 

Parecer às emendas coletivas. 

Decidimos, após exame em relação ao mérito e às normas para apresentação das emendas contidas 

no Capítulo XIV e na Seção VI, da Resolução nº 1/2006-CN, do Congresso Nacional, bem como na Parte B do 

Parecer Preliminar, aprovar parcialmente todas as emendas coletivas de apropriação apresentadas. 

Quanto à emenda coletiva de remanejamento, sugerimos à Presidência desta CMO que declare a 

inadmissibilidade da Emenda nº 71070001, por contrariar o art. 48 da Resolução nº 1, de 2006-CN. 

Dessa forma, Sr. Presidente, concluo o nosso relatório, lendo a síntese do voto do Relator. 

Pelo exposto no presente parecer, somos pela aprovação da proposta orçamentária para o ano 2013 

(PLN nº 24, de 2012-CN), no que concerne aos órgãos e entidades albergados pela Área Temática IX - 

Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Pesca, nos termos apresentados pelo Poder Executivo na forma da 

Mensagem Presidencial nº 91, de 2012-CN (nº 387, de 2012, na origem), com as alterações decorrentes das 

emendas que propomos aprovação ou aprovação parcial. 

É o nosso voto, Sr. Presidente. 

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

O relatório está em discussão. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni, por gentileza. 
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, o Deputado Hugo está chegando na Casa 

agora e está estranhando que eu tenha pedido para discutir a matéria, logicamente, com espírito crítico. 

Mas, Deputado Hugo, preste atenção: eu já falei em outras oportunidades da ineficiência do Estado 

brasileiro. E V.Exa., no seu relatório, explicita muito bem isso, a ineficiência do Governo. 

No caso da execução orçamentária 2011/2012, o Governo deixou de executar este ano no Ministério da 

Agricultura, aliás, executou nas principais ações ao programa do Ministério apenas 3,5% no que diz respeito ao 

desenvolvimento da agropecuária. Ele tinha 1 bilhão, 416 milhões, executou 49 milhões, e assim por diante. 

Executou 62% na defesa animal, 52% na defesa vegetal e apenas 25% em pesquisa e desenvolvimento. 

Este País vai ser o País dos miseráveis. Pesquisa, ciência, tecnologia, aplicação: 25%. Senadora, não 

houve frustração de receita que justificasse esse procedimento, frustração de receita programada, projetada, de 

26 bilhões de reais apenas. Nós temos 161 bilhões ainda para empenhar. A senhora calcule a ineficiência da 

máquina. Se tivesse migrado esse recurso, ou permitido aos Estados e Municípios, com as nossas emendas de 

bancada e as nossas emendas individuais, nós estaríamos ajudando a União a executar efetivamente o 

orçamento e chegando lá na ponta com ações que, eu tenho certeza, serão consideradas absolutamente 

legítimas pela grande maioria do Parlamento. 

É nossa função, Deputado Hugo, nós existimos, eu repito, pelo orçamento. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - V.Exa. me concede um aparte, Deputado Giovanni? 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Eu acho que não cabe aparte, mas eu gostaria de ouvi-lo, 

se V.Exa. pedir aí para discutir. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Só para poder complementar o que V.Exa. está dizendo. É óbvio 

que V.Exa. fala de uma situação que já vem se repetindo por muitos anos com relação ao orçamento, mas nós 

temos um fato grave. No momento em que nós deixamos de executar o orçamento, principalmente dos 

Ministérios que são de infraestrutura, e agricultura também é um deles, nós temos o resultado imediatamente 

negativo no nosso crescimento. Não é por acaso que o País, que tinha perspectiva de crescer 3%, deixou para 

crescer 2%, falaram que ia crescer 1,5 e, este ano, está declarado, definitivo, que vai crescer só 1%. 

Não tenha nenhuma dúvida de que grande parte desse crescimento reduzido, aliás, apesar da 

dicotomia aqui, apesar dessa perspectiva do PIB ser reduzida, muito em parte é a ausência de execução desses 

recursos, que ajudam a economia no seu todo. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Perfeito. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Então, eu só fiz isso para complementar o pensamento de V.Exa., 

para não ficar no seu isolamento aqui. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - E eu agradeço a V.Exa. o aparte, até porque enriqueceu 

realmente o raciocínio de que, na verdade, nós estamos atravancando o nosso desenvolvimento, diminuindo a 

geração de renda, e assim por diante. E neste caso aqui num setor extremamente importante, o setor que ainda 

está bancando o superávit da balança comercial. 
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Deputado Wandenkolk, V.Exa. relata aqui, na ciência e tecnologia só 23% este ano aplicado. Olha que 

vergonha. Mas, aí, a gente vai pela reforma agrária. Na reforma agrária a coisa ainda fica pior. 

Do total da reforma agrária, e na pesca particularmente, só 25%. E olha que baita Ministro, Ministro com 

vontade de transformar o País. Nobre Senador mineiro, eu sou mineiro também, embora adotado pelo Pará, é 

com muito carinho por tantos amigos de lá, quero dizer a V.Exa. que nós importamos 1,5 bilhão de pescados. 

Nós temos um déficit de balança comercial de 1 bilhão e 200 milhões. Exportamos 300. E o Ministro com a 

vontade louca de expandir o setor. 

Aliás, se nós levarmos para o pequeno produtor nós vamos elevar a sua qualidade de vida para 

tirarmos esse paradigma de que produtor rural tem de nascer pobre, viver pobre e morrer na miséria. A 

piscicultura é uma alternativa econômica, que viabiliza a agricultura familiar. Para a agricultura familiar não foram 

liberados recursos. 

Este é o planejamento que temos, a ineficiência da máquina do Estado atrasa este País. E basta 

comparar com o Chile, com o Uruguai, até a Argentina vai crescer mais do que a gente, só o Paraguai não vai 

crescer mais que o Brasil. Olha que absurdo! 

Exatamente por isso que o Deputado Hugo acaba de apontar que a não aplicação do orçamento, ou a 

má aplicação, leva a essa situação penosa, de penúria, de vergonha, num País tão rico, com potencial 

extraordinário, e o Estado não tem competência e capacitação para executar aquilo que se propõe fazer. Por 

quê? Porque vilipendia, vou encerrar, Sr. Presidente, o orçamento. 

V.Exa. fez um belo trabalho. Parabéns, Deputado Wandenkolk. Mas, lamentavelmente, as emendas de 

bancada, que V.Exa. aqui acolheu com muita propriedade, não serão executadas porque não foram executadas 

neste ano, nem empenhadas, nem as individuais, apenas parte delas, como moeda de troca, o que envergonha 

o Parlamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado Cláudio Puty, que tinha pedido a palavra 

e, depois, o ilustre coordenador da bancada do Rio de Janeiro, Deputado Hugo Leal. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, quero saudar o nosso Relator Setorial, meu 

conterrâneo, Deputado Wandenkolk, muito ativo aqui no nosso Parlamento, e informar que mesmo tendo 

participado do acordo referente aos destaques e sabendo que eles serão neste momento rejeitados, conforme 

procedimento anteriormente estabelecido, apresentei alguns destaques para a recomposição de orçamentos do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, assim como o Deputado Josias também, para que conste, para que 

organizemos inclusive os valores que pleitearemos junto ao Relator-Geral depois. 

Tivemos, da parte do Executivo, um valor ao redor de 4 bilhões 730, que foi adicionado de 470 milhões 

de emendas, quase 10% do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E no relatório final foram 

subtraídos 135 milhões, particularmente em programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. 
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Portanto, estou apresentando uma série de destaques, que já foram protocolados junto à Mesa, 

Presidente, Sr. Relator, para que nós possamos fazer a recomposição, e que serão tratados após conversa com 

o Relator-Geral. 

Era isso o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ilustre coordenador da bancada do Rio de Janeiro. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, Sr. Relator Setorial, eu poderia até me juntar ao 

discurso do Deputado Giovanni Queiroz, que coloca, com muita propriedade, essa questão — a gente reforça 

que, para o crescimento do País, o setor do agronegócio é um dos que mantém ainda o equilíbrio da nossa 

balança comercial, como ele bem lembrou —, mas vou também falar aqui na qualidade de coordenador da 

bancada do Rio, que disponibilizou... 

Deputado Wandenkolk, o seu trabalho foi digno de um grande esforço para tentar colocar uma melancia 

dentro de um copo. É difícil. Há muitos desejos. No caso da nossa bancada, a bancada do Estado do Rio de 

Janeiro, nós tínhamos promovido um direcionamento de recursos especificamente para a questão da 

aquicultura. 

O Estado do Rio tem um litoral que lhe é bastante favorável e não estamos falando aqui de royalties, 

estamos falando de pesca, estamos falando de uma produção pesqueira bastante importante, não só do ponto 

de vista do seu mar de limite, mas também internamente. E nós fomos contemplados apenas com 15% do que 

se previa para um Ministério para essa área do fomento da produção pesqueira e aquícola no Estado do Rio de 

Janeiro. Nós entendemos que isso ficou muito aquém do que se pode transformar. 

Somente para V.Exa. ter informação, em 2011 nós conseguimos executar uma emenda do Ministério da 

Pesca e interiorizamos muitas das ações que tiveram uma repercussão extremamente positivas na produção 

aquícola no Estado, principalmente nos Municípios do interior, na produção aquícola de rios. 

Não é uma tradição do meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro, essa produção, mas exatamente pelo 

fomento, pelo incentivo que foi dado pelo Ministério da Pesca e estimulado por essas manifestações, por esses 

resultados positivos, porque é raro em execução orçamentária haver execução orçamentária de emenda de 

bancada, que nós colocamos, trabalhamos. 

Foi até uma maioria bastante expressiva da bancada, nem foi de grupos, mas de maioria da bancada, e 

foi contemplado com apenas 15 milhões, que nós achamos que não daria nem para iniciar, quer dizer, nem para 

consolidar esse trabalho, que foi iniciado em 2011. 

Então, nós estamos fazendo esta ponderação sabendo das limitações, sabendo que V.Exa. já está 

fazendo a leitura do seu relatório, nós estamos partindo para outro momento. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Deputado Hugo, só um aparte. 

Estou vendo V.Exa. aí constrangido porque foi pouco, realmente, atendida a sua emenda. Eu queria 

dizer que constrangidos estamos todos nós, todos os Estados. V.Exa. conseguiu, no ano passado, 552 milhões 
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de emendas para o Rio de Janeiro, 552 milhões. Só liberaram para V.Exa. 50 milhões. É a média de todos. 

Aliás, V.Exa. conseguiu um pouco mais, V.Exa. chegou perto dos 10%. Os outros Estados, o meu Estado, só 5% 

e vários outros Estados 5% Então, V.Exa. ainda teve 10%, 50 milhões, que foi para a construção... 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Do TRE. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Do Tribunal Regional Eleitoral. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - É impressionante, tantas ações para serem... 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Então, não se constranja; mesmo que fosse muito, se ele 

pudesse atender, ele não o faria; com certeza, não seria liberado, porque isso aqui é palhaçada, isso aqui é 

engodo. É mentira. Nós estamos aqui votando uma mentira, uma peça de ficção. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Deputado Giovanni, eu agradeço a intervenção, e a gente tem 

consciência disso. Mas, de qualquer forma, nós entramos aqui sempre, isso é uma questão regimental. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - A esperança é que no ano que vem vai ser diferente. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Exatamente. Nós temos que fazer todo o procedimento. Em muitas 

coisas também a gente, às vezes, não acredita, mas a gente tem que cumprir todos os procedimentos. E 

estamos cumprindo aqui um procedimento, mesmo que, às vezes, possa ser uma peça de ficção, ser um 

ornamento público e não o orçamento público. Então, todos nós, infelizmente, esses conceitos já os temos. 

E outra ponderação, Sr. Presidente: o Rio de Janeiro, apesar de ser a vigésima sexta unidade da 

Federação em termos de área agricultável e ser o segundo estômago do Brasil, o maior consumo de alimentos e 

produtos do agronegócio, é o vigésimo sexto em produção, mas, mesmo assim, — e ele luta lá para ocupar o 

seu espaço dentro da agricultura —, nós temos três unidades de altíssimo nível da EMBRAPA: EMBRAPA 

Agrobiologia, EMBRAPA Alimentos e EMBRAPA Solo. Três no Estado do Rio de Janeiro. 

Foi outro esforço da bancada poder colocar recursos para a EMBRAPA, que tem o seu centro de 

pesquisa no Estado do Rio de Janeiro. E nem é o Estado do Rio de Janeiro que se aproveita diretamente disso 

exatamente porque está na vigésima sexta posição entre os Estados na produção agrícola. E, mesmo assim, o 

atendimento, para esse mesmo, que a gente tem a dificuldade, foi um pedido dentro de um tamanho razoável 

para investimento de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária e foi contemplado com 

apenas 5 milhões. 

Sr. Presidente, só para poder encerrar, para não deixar passar aqui em branco e nem deixar o nosso 

Deputado Giovanni se manifestar sozinho, eu fiz questão de ressaltar exatamente esses dois aspectos, 

entendendo a relação, entendendo a posição do Deputado Wandenkolk. Mas, de qualquer forma, para o Estado 

do Rio de Janeiro o que foi contemplado ficou muito, mais muito aquém do que efetivamente poderia ser 

aproveitado em termos de economia e da questão aquícola. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Agradeço a vossa manifestação. 

Não havendo mais nenhum Parlamentar inscrito, considero que a discussão está encerrada. 
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Encerrado também o prazo de destaques. Foram apresentados em número de 20 destaques, o que 

mostra o interesse do Plenário pelo tema. 

Vamos passar agora para... 

O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Sr. Presidente, só para uma questão. 

O Presidente da Comissão de Agricultura do Senado, através do Senador Moka, acho que é do Rio 

Grande do Sul, do Mato Grosso, apresentou um destaque, mas, infelizmente, não pôde acessar a senha. Eu vou 

repassar. PAULO Eu não posso fazer nada; já falei para a assessoria, já falei para o próprio Senador Moka. Eu 

só gostaria de registrar. Ele me pediu que fizesse o registro do destaque dele que ficou prejudicado. É o mesmo 

para a EMBRAPA. Se eu o tivesse recepcionado, com certeza, ajudaria, até por tudo o que a EMBRAPA 

representa para nós, mas está prejudicada a admissibilidade do destaque por uma questão técnica de absorver 

o destaque. Eu repasso a V.Exa. para dar um tratamento que possa contemplar a possibilidade. Eu queria só 

registrar, porque o Moka mandou que eu pedisse isso. 

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

 Senhores, só peço que fiquem atentos os Sub-Relatores, porque teremos que votar ainda sete 

relatórios setoriais na noite de hoje. 

 Agora convido o nosso Senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, que é Relator Setorial da 

Área Temática I. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo porque tem estado presente nas reuniões. Seu 

relatório acabou ficando para ser o último apresentado. Sei da sua dedicação e do seu trabalho. 

 O Relator Setorial está com a palavra para a apresentação do relatório e das Erratas 1 e 2. O prazo de 

destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do 

Regulamento Interno da CMO. A palavra está à disposição. 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sr. Presidente Paulo Pimenta, obrigado pelas palavras 

elogiosas, mas é um prazer estar aqui, ao lado de V.Exa. e de todos os nossos nobres colegas.  

 Cumprimento também todos os Parlamentares aqui, Senadores e Deputados, Senadoras e Deputadas; 

cumprimento os nossos colaboradores aqui, o Carlos Macho e o Luís Otávio.  

 Na realidade, eu vou procurar fazer um relatório bem sucinto, até porque, pelo próprio adiantado das 

horas, nós sabemos da importância das votações. Se houver algum questionamento, nós esclarecemos o que 

for possível. 

 Relatório Setorial da Área Temática I - Infraestrutura - PLOA 2013. 

 Coube-nos analisar a programação orçamentária dos órgãos que compõem a Área Temática I - 

Infraestrutura. 

Proposta do Poder Executivo para a Área Temática I.  

A Área Temática I compreende a programação orçamentária dos Ministérios de Minas e Energia, dos 

Transportes e das Comunicações. Os recursos programados chegam a R$36,6 bilhões de reais no orçamento 

fiscal e R$100,8 bilhões de reais no orçamento de investimento. 
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 A concentração de investimentos físicos em infraestrutura econômica é a principal característica da 

área temática, sendo que os investimentos da área correspondem a 24% do investimento total no orçamento 

fiscal e da Seguridade Social e a 91% do orçamento de investimento das estatais.  

 Emendas apresentadas.  

A Área Temática I recebeu 91 emendas, sendo 24 individuais e 67 coletivas.  

Análise de admissibilidade das emendas apresentadas.  

De acordo com o art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, cabe ao Comitê de Admissibilidade de Emendas, 

CAE, propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas ao PLOA 2013.  

Até a data fixada para apresentação deste relatório (7/12/2012), a CMO ainda não tinha votado o 

relatório final do CAE. Assim, esta relatoria viu-se na contingência de admitir todas as emendas coletivas, 

embora a última posição do CAE, consubstanciada em módulo específico do Sistema de Apoio à Elaboração das 

Normas Orçamentárias, SELOR, do Congresso Nacional, apontasse para a inadmissibilidade de três emendas 

coletivas: 71280015, 50240005 e 50240006. 

Posteriormente, em 11 de dezembro, o relatório final do CAE foi aprovado no Plenário da CMO.  

Em virtude dessa aprovação, as emendas de nºs 71280015, 50240005 e 50240006 foram inadmitidas. 

Assim, este Relator resolveu remanejar os valores inicialmente alocados a essas emendas, agora 

definitivamente inadmitidas na forma descrita na Errata nº 2, que já foi distribuída a V.Exas. 

 No que se refere às emendas individuais, para as quais o CAE propôs atuação conjunta com os 

relatórios setoriais, concluo o parecer pela inadmissibilidade de onze emendas individuais, a saber: Emendas nºs 

26890008, 20450004, 20450005, 14030002, 14030003, 14030004, 14030005, 34300016, 13280009, 24330001 

e 29160003, todas por não atenderem ao disposto na Resolução nº 1/2006-CN, art. 50, inc. III, que reproduzo 

abaixo: 

“Art. 50. As emendas individuais:  

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

III – deverão, no caso de projetos, resultar, em seu conjunto, em dotação suficiente para conclusão da 

obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere.” 

Com a aprovação do relatório do CAE, ficam essas emendas definitivamente inadmitidas em virtude do 

disposto no voto do CAE que reproduzo abaixo: 

“II - Voto 

19. Propomos que, dentre as emendas de bancada estadual e da Comissão da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal apresentadas ao PLOA 2013, sejam consideradas inadmissíveis apenas aquelas que 

constam do Anexo ao presente relatório. 

  20. Também serão consideradas como não admitidas as emendas individuais que assim 

constarem dos relatórios setoriais a serem apresentados à apreciação da CMO.” 

 Recursos utilizados para aprovação das emendas.  
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Os recursos utilizados por esta relatoria para aprovação das emendas tiveram como origem: 

 a) recursos transferidos pelo Relator-Geral, no valor aproximado de R$ 358 milhões, com base no item 

26.2 do Parecer Preliminar, para atendimento das emendas de bancada e de Comissão;  

b) recursos transferidos pelo Relator-Geral, com base no item 25.1 do Parecer Preliminar, no valor 

estritamente necessário ao atendimento das emendas individuais;  

c) recursos decorrentes de cancelamento de dotações consignadas as despesas com Investimentos 

(GND4), RP3 e RP2, constantes do PLOA 2013, no valor total aproximado de R$1.069 milhões, com base no 

item 30.1 do Parecer Preliminar. 

Decisões sobre as emendas.  

Emendas coletivas.  

Para atendimento das emendas coletivas de apropriação, em virtude dos parcos recursos recebidos do 

Relator-Geral, este Relator se viu na contingência de realizar cortes selecionados nas programações da 

proposta orçamentária destinadas a investimentos com RP3, no limite de 10% por subtítulo, e com RP2, no limite 

de 50% por subtítulo, conforme autoriza o item 30.1 do Parecer Preliminar.  

No que se refere às emendas coletivas de remanejamento, levamos em consideração os parâmetros e 

limitações impostos pela Resolução nº 1/2006-CN e pelo Parecer Preliminar, e o fato de que os cortes propostos 

diminuem a disponibilidade de recursos para atendimento das emendas de apropriação. 

No que se refere aos autores, esta relatoria deu um tratamento uniforme ao atendimento das emendas 

de bancada e de Comissão. Desse modo, ao final, o valor  

médio aprovado para as emendas de bancada foi de 28% do valor solicitado (31% para as emendas de 

apropriação e 19% para as de remanejamento); e o das emendas de Comissão, 23% (24% para as emendas de 

apropriação e 23% para as de remanejamento). 

Quanto ao tipo das emendas, as de apropriação tiveram uma aprovação de 29% e as de Comissão 

21%.  

Caso sejam consideradas todas as emendas (de bancada e de comissão, de apropriação e de 

remanejamento) o valor aprovado alcança 26% do valor solicitado. 

Quanto à distribuição entre as diversas bancadas e Comissões, este Relator considerou os argumentos 

apresentados por vários coordenadores de bancada e membros de Comissões permanentes em apoio às 

emendas de seu interesse e reavaliou, caso a caso, os atendimentos, tanto das bancadas como das Comissões. 

Daí a variação apresentada entre os percentuais de atendimento por bancada e por 

Comissão. No caso das emendas de apropriação de bancada, este percentual varia 

de 27 a 45%, para 14 das 16 bancadas que apresentaram esse tipo de emendas; no 

caso das emendas de remanejamento, este percentual varia entre 14% e 20%, para 11 das 12 bancadas que 

apresentaram este tipo de emenda. Assim, esse Relator considera que obteve uma distribuição bem equilibrada 

dos recursos disponíveis. 
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Emendas individuais 

Os recursos necessários à aprovação das emendas individuais admitidas foram inteiramente 

transferidos pelo Relator-Geral, em montante necessário a sua aprovação integral. Algumas emendas sofreram 

modificações em seus descritores ou em outros elementos com o objetivo de viabilizar a sua aprovação. 

Obras e serviços com indícios de irregularidades graves. Constam da proposta orçamentária os 

seguintes subtítulos que correspondem a obras que constam da última relação oficial de obras com indícios de 

irregularidades graves informadas pelo Tribunal de Contas da União, que se encontram listadas na tabela 14 do 

relatório publicado. 

De acordo com o item 35.2 do Parecer Preliminar, este Relator deve justificar a inclusão, acréscimo ou 

manutenção na proposta de dotação em subtítulos com indícios de irregularidades. Uma vez que não foi 

apresentada nenhuma emenda com 

o objetivo de incluir no projeto subtítulos com indícios de irregularidades, tampouco 

com o objetivo de aumentar dotações dos subtítulos com indícios de irregularidades, 

resta a esta relatoria justificar a manutenção dessas dotações na proposta orçamentária.  

Por outro lado, o mesmo item 35.2 indica que devo levar em consideração nesta análise as orientações 

emanadas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves. Em face da ausência de um posicionamento tempestivo desse comitê, esta relatoria entende que deve, 

neste relatório, apresentar os subtítulos constantes da proposta com os indícios de irregularidades graves, o que 

está contemplado na Tabela 14 e, conforme o item 35.3 do Parecer Preliminar, indicar para votação em 

separado esses subtítulos. 

SOLICITAÇÕES AO RELATOR-GERAL 

A pedido dos coordenadores das respectivas bancadas estaduais e representantes de Comissão 

permanente, tomamos a liberdade de encaminhar ao Relator-Geral alguns pleitos: 

a) recomendação no sentido de reforçar o atendimento à emenda nº 71140001 de remanejamento. 

Trata-se de obra de fundamental importância para a cidade de Juiz de Fora. O valor solicitado foi de 100 

milhões. Entretanto, tendo em vista erros cometidos na formulação da emenda, os cancelamentos indicados 

foram superiores aos permitidos pelas normas, daí o pequeno valor aprovado. Acrescente-se que o valor 

aprovado para esta emenda situou-se bem abaixo da média de aprovação para as demais emendas de 

remanejamento, ou seja, 15%; 

b) recomendação no sentido de reforçar o atendimento às emendas nºs 71140006, 71140007 e 

50240002, todas de remanejamento. Os valores aprovados por este Relator foram bem inferiores aos solicitados 

pela bancada e pela Comissão, tendo em vista o limite imposto pelo Parecer Preliminar aos sequenciais 

oferecidos para cancelamento; 
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c) recomendação no sentido de reforçar o atendimento à emenda nº 50240008, de apropriação, 

aprovada por este Relator com valor bem inferior ao necessário, tendo em vista a escassez de recursos 

disponíveis;  

d) recomendação no sentido de reforçar o atendimento à emenda nº 71240015, de apropriação, 

aprovada por este Relator com valor bem inferior ao necessário, tendo em vista a escassez de recursos 

disponíveis. O objetivo da emenda é reforçar a dotação correspondente à manutenção de trechos rodoviários em 

Roraima, em especial o trecho Manaus-Boa Vista – fronteira com a Venezuela —que se encontra em 

andamento; 

e) recomendação no sentido de alterar o indicador de resultado primário das 

emendas nºs 71140001, 71140006, 71140007, 50240002 e 50240008, de RP2 para 

RP3, conforme lhe é facultado, de acordo com o item 39 do Parecer Preliminar. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, eu me permitiria fazer uma colocação: não sei se o nosso Deputado 

Giovanni ainda se encontra, mas, de qualquer forma, até para contribuir, Sr. Presidente, com as colocações que 

ele fez, nós torcemos para que esse relatório de infraestrutura, adequado pelo Relator-Geral e aprovado por esta 

Comissão e, posteriormente, pelo Plenário, venha a ter, pelo menos, uma proximidade de realização de 100%. 

Nós, lamentavelmente, temos de considerar que os dois últimos anos... No ano passado, nos 

devolvemos, o Ministério dos Transportes devolveu quase 6 bilhões de reais porque não conseguiu gastar. Este 

ano vai devolver quase 6 bilhões de reais. Prevendo praticamente em torno de 17 bilhões de reais, na mesma 

toada, nós vamos devolver 7 bilhões de reais. 

Então, além das questões das emendas de bancada, emendas individuais que não estão sendo 

cumpridas, acontecem também esses fatores, Senadora Ana Rita, que é lamentável. Nós temos de trabalhar 

junto ao Governo no sentido de que seja realmente realizada grande parcela desses investimentos, 

principalmente na questão do DNIT, que diz respeito às questões rodoviárias do País. 

Para vocês terem ideia, hoje, nas nossas rodovias federais, morrem 9 mil pessoas por ano. Quando 

acontece a queda de um boeing, como aconteceram três nos últimos 10 anos, há uma comoção social geral com 

a morte de 200, 250 pessoas. Vocês sabem quantos boeings caem no País, nas rodovias por ano? A cada cinco 

dias, um boeing cai nas rodovias brasileiras e morrem todas as pessoas. É o equivalente. 

Então, por aí, vocês veem que é uma situação grave que não justifica realmente não ser cumprido o 

orçamento na sua íntegra. Então, torcemos todos, dentro da visão também do nosso Deputado Giovanni, que a 

gente possa não só conseguir que o Governo possa executar fortemente esse orçamento, como possa também 

atender as emendas de bancada, porque nós sabemos que, se há uma dificuldade do ponto de vista de meio 

ambiente, gerencial, seja o que for, o Governo, na hora que ele libera a emenda orçamentária individual, 

principalmente aquelas dos outros setores, que as prefeituras e o Estado podem executar, eu não tenho dúvida 

de que está ajudando a economia a crescer. 
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Nós entendemos, e a nossa visão permite, Sr. Presidente, colocar, na visão nossa, na visão econômica 

que a gente tem, da própria entidade que eu presido, é que o País realmente só vai prosseguir no crescimento 

se tiver fortes investimentos em infraestrutura, porque o processo de exoneração está esgotado, não há como 

mais fazer o País crescer dessa forma, até porque o PIB está mostrando claramente isso, está gerando emprego 

e está aumentando o consumo. A massa de consumo, em função dessas distribuições, está se esgotando, 

desoneração tributária, Bolsa Família e outros programas sociais. Agora é hora, realmente, de investir forte, 

pesado em infraestrutura, para que o País possa ter realmente um crescimento adequado. É pelo que torcemos 

e fazemos empenho junto ao Governo. 

Sr. Presidente, diante do exposto, somos pela aprovação da parte do Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN, 

relativa aos orçamentos das unidades orçamentárias especificadas neste relatório, nos termos da proposta do 

Poder Executivo, com as alterações aprovadas por esta Relatoria. 

É o meu relatório. Nós estamos com a errata nº 2, que já foi distribuída para os senhores. Estou à 

disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Assis Carvalho) - Muito bem, Sr. Relator. Então, o relatório e a errata 

estão em discussão. 

Deputado Luciano Castro com a palavra para discutir o relatório e a errata. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Eu quero saudar o Senador Clésio Andrade pela clareza do 

seu relatório. Eu acho que poucos aqui, Parlamentares, conhecem tão bem a infraestrutura do País como V.Exa. 

Ao dirigir a CNT, sempre tinha um retrato claro da infraestrutura brasileira, em especial das rodovias, e 

acompanhou isso no dia a dia.  

Naturalmente que o Orçamento nos permite corrigir muitos desses problemas. Eu sei o quanto angustia 

V.Exa. não poder dar uma amplitude de atendimento sabendo dos problemas que existem no País e como 

poderiam ser resolvidos com recursos mais disponíveis. De qualquer forma, eu quero elogiar o relatório de 

V.Exa.; dizer que, dentro daquilo que lhe foi possível, das limitações que lhe foram dadas, V.Exa. procurou 

atender a todos com equilíbrio, demonstrando claramente sensibilidade nas questões da infraestrutura do País, 

em especial na questão das rodovias.  

Relativamente a nossa malha rodoviária, devo dizer que faço todo ano a leitura do relatório da nossa 

CNT — e saiu um, recente — sobre a avaliação de rodovias, e lá procuro o nome do meu Estado para ver se 

melhorou ou se não melhorou, se os investimentos chegaram ou se as coisas aconteceram. De qualquer forma, 

eu quero apenas saudar e agradecer a V.Exa. pela dedicação com que se prestou para fazer o melhor relatório 

da infraestrutura que nós já tivemos nos últimos tempos.  

Muito obrigado.  

O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Obrigado, Deputado.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Assis Carvalho) - O relatório e a errata continuam em discussão. 

(Pausa.)  
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Não havendo quem queira discuti-los, a discussão e o prazo para a apresentação dos destaques estão 

encerrados.  

Foram apresentados 18 destaques. 

Devolvo, portanto, a Presidência. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foram apresentados 18 destaques.  

Senhores e Senhoras, nós concluímos as leituras de todos os relatórios. Estamos agora na votação do 

último destaque em plenário. Trata-se de votação nominal. Alguns partidos estão obstruindo, por isso o quorum 

está avançando de maneira...  

Quantos já temos? (Pausa.)  

Os Relatores e todos que consultei são da opinião que nós temos que liquidar o assunto hoje. Então, 

vamos suspender a reunião por 10 minutos. São 22h30min.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) -  Não, para votar? 

(Não identificado) - Para completar.  

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

(Não identificado) - Ah, sim! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós temos quórum. Com esse quorum que está aqui, 

nós temos condições de... 

(Não identificado) - Pois é, mesmo porque há votação. Vamos suspendê-la só para votar e voltar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tão logo conclua a Ordem do Dia, nós entramos 

votamos. Se nós trabalharmos aqui, podemos em pouco mais de 1 hora liquidar toda a sessão, e amanhã está 

todo mundo liberado.  

Senador Giovanni Queiroz, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos, aguardar a conclusão da 

Ordem do Dia, para que possamos recomeçar o trabalho.  

Está suspensa a sessão, por 10 minutos. Retomaremos imediatamente, ao final da Ordem do Dia, para 

votar os sete relatórios. Quero o esforço de todos. Qualquer problema de quorum significará sessão amanhã. 

Todo mundo que eu consultei acha que é mais adequado que a gente termine hoje. Então, serão 10 minutos, até 

que as pessoas tomem água, liguem para casa para avisar que vão se atrasar, desmarquem a janta que estava 

marcada, e nós retomaremos.  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Presidente, enquanto o som está funcionando, quero me 

dirigir ao nobre Senador para dizer que a gente olha aqui o Orçamento, vemos o esforço de se fazer uma peça 

como essa, e o interessante é que V.Exa. atendeu o Estado do Pará em alguns milhões de reais, 3 milhões para 

a reconstrução de uma rodovia, ou para implantação de rodovia. Três milhões de reais! Três quilômetros! Na 

Amazônia sai mais caro. E são bilhões todo ano sobrando, porque o Governo não investe, não aplica.  
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Então, Deputado Paulo, V.Exa. tem que sair desta Presidência para ajudar a assessorar o Governo, 

ocupando um Ministério, com a sua consciência, porque não dá mais para continuar o País sem uma estrutura 

de logística no transporte que permita o Brasil produzir mais, e assim por diante.  

Eu fico pesaroso de ver o esforço, mas cuja consequência a gente já sabe. O pior é que a gente ainda 

leva, e muitos Deputados se utilizam disso  — eu também sou um dos que se utiliza até e digo: "Olha, coloquei 

orçamento.."... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Giovanni Queiroz... 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sim. Nós não estamos em sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estamos aqui informalmente conversando. 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Sinto a liberdade de lhe fazer uma provocação, até 

porque... 

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sim, estamos batendo papo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quando eu assumi como Deputado, em 2003, tenho 

a impressão de que a emenda parlamentar era de 1 milhão ou 1 milhão e meio. Fomos aumentando para 10 

milhões, 12 milhões, 15 milhões. Este é o primeiro ano, depois de vários anos, que não se aumenta, sem nunca 

executar. Começamos com um e pouco.  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - É verdade! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu digo a V.Exa. que acho que a origem de toda essa 

situação em que a gente vive é nossa. Se nós definíssemos um valor de emenda que fosse exequível, no meu 

ponto de vista, nós teríamos muito mais força para ter uma conduta e uma postura de exigência de cumprimento 

integral desses valores. Acho que a gente acaba criando uma situação prejudicial para nós mesmos, porque 

aprovamos um valor sabendo que ele não vai ser empenhado. Então, eu quero dizer que concordo muito com as 

coisas do seu raciocínio, mas acho que o Congresso deve, na origem, mudar a sua conduta com relação a essa 

matéria.  

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, é verdade. Deixe eu lhe contar. O que acontece, 

Deputado Paulo Pimenta, é que não há frustração de receita e nem impedimento orçamentário que justifique o 

não empenhar. O que está acontecendo, na verdade, é ineficiência do Estado. No ano passado, o Estado deixou 

de aplicar, independente das emendas, 110 bilhões de reais, 110 bilhões de reais! Este ano, temos agora, até o 

dia 5 de dezembro, empenhados — pagos, não! Empenhados — 161 bilhões de reais. Está certo que há uma 

frustração de receita prevista, projetada, de 23 bilhões. Restariam ainda em torno de 140 bilhões para serem 

empenhados. Por que não empenhar 4 bilhões e atender a todos os Parlamentares nas suas emendas 

individuais? Com mais 5 bilhões, empenham-se todas as emendas de bancada e de Comissões — todas!  

Nós, ao diminuirmos de 15 bilhões para 10 bilhões ou para 8 bilhões, para torná-lo um orçamento 

impositivo — seria o ideal a perseguirmos o ano que vem, para não ficarmos tão desmoralizados nas nossas 
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bases, não precisaríamos reduzir de 15 bilhões. Bastaria que o Governo... Com isso nós estamos ajudando o 

Governo a distribuir melhor os recursos, porque é obrigação da União atender às demandas do cidadão lá na 

ponta ou às demandas de todas as Regiões. Então, eu acho que nós tínhamos que resistir um pouco mais, exigir 

do Governo o pagamento do empenhado e que se empenhem os 15 milhões, no mínimo, de cada Parlamentar. 

É por isso que eu estou aqui ainda insistindo e reprisando os meus argumentos, para tentar convencer 

e buscar mais apoiamento, que poderia ser dado assim: o Senador Flexa Ribeiro vai descansar; o Senador 

Clésio, lá das minhas Minas Gerais, também vai descansar. Aí, não tendo Senadores, a gente cancela e deixa 

para amanhã. Se V.Exa. cancelasse — suspendesse, não —, encerrasse a sessão.  

Senador Flexa, sei que V.Exa. está me ouvindo e que gostaria de estar falando o que eu estou falando 

— o Senador Clésio está rindo lá, mas com vontade de dizer a mesma coisa. Estou usando o microfone, mas sei 

que não estamos em sessão. Isso aqui não é para coagir ninguém, mas tentar convencer. Veja V.Exa. que eu 

sou mais diplomático do que a Ideli. A Ideli mandou agora um recado para mim, para o nosso Coordenador de 

Orçamento, com o seguinte teor: "Foram liberadas as emendas bancada do PDT para serem empenhadas, 

menos as do Deputado Giovanni Queiroz". Oh, olha só que beleza! Fiquei morrendo de medo! Vou contar isso 

tudo para o meu eleitorado. 

Mas há um detalhe: o art. 118 permite-me entrar contra ela judicialmente, porque está usando 

indevidamente o Orçamento como instrumento de pressão — e de chantagem, o que é pior! 

 E aqui não estou exercendo nenhuma função de obstrução, estou apenas exercendo a minha função 

parlamentar de questionar a execução orçamentária e alertando os companheiros, para que possamos caminhar 

juntos.  

O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sr. Presidente, só um segundo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Só um instante, deixem que eu me ache. O Senador 

Clésio já havia pedido a palavra. Na realidade, nós estamos aqui numa reunião informal. 

O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Deputado Giovanni, na realidade, eu queria reforçar — V.Exa. 

tinha dado uma saída — exatamente este importante papel que V.Exa. está desempenhando. E, muito mais do 

que isso, é um aprendizado para todos nós, porque eu falava exatamente, quando citei o nome de V.Exa., do 

quanto isso é lamentável. Estou apresentando aqui um relatório, mas sei que, no ano passado, 6 bilhões do 

Ministério dos Transportes foram devolvidos porque o Governo não conseguiu gastar, e este ano também 

deverão ser devolvidos 6 bilhões. A tristeza é que possa acontecer isso também com a situação rodoviária em 

que o País está. Eu falava inclusive da quantidade de mortes que hoje ocorre nas rodovias federais, 9 mil por 

ano, o que equivale à queda de um Boeing nas rodovias brasileiras a cada 5 dias, com a morte de todos os 

ocupantes. Quando cai um Boeing, vemos a comoção social, mas nas rodovias isso está acontecendo a cada 

cinco dias!  
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Eu acredito que a posição assumida por V.Exa., que a postura de V.Exa. tem que ser exaltada e 

registrada. E, quem sabe, seja um aprendizado para nós para o próximo Orçamento. Eu acho que nós vamos ter 

que caminhar para uma direção.  

Eu falava também da questão econômica. O processo de exoneração tributária, o Bolsa Família, isso 

está esgotando-se. O Governo vai ter que investir forte em infraestrutura. E as emendas individuais e de 

bancada seriam uma forma de investir fortemente, principalmente aquelas emendas que são para as Prefeituras 

e para os Governos dos Estados, porque, ao chegarem, vão ser utilizadas rapidamente, não vão depender 

dessa dificuldade operacional que está havendo no Ministério dos Transportes. 

Temos que registrar isso, Sr. Presidente. Nós da base aliada temos obrigação de fazer determinadas 

críticas construtivas, a fim de que o Governo possa andar melhor. 

Parabéns, Deputado! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu quero repetir, em tom de provocação: boa parte 

do que nós reclamamos, que perdemos de prerrogativas, foi aprovada por nós mesmos, na LDO, etc. Quando da 

tramitação das medidas provisórias, nós tivemos várias polêmicas este ano, porque é vedada a possibilidade de 

emendas que alterem a destinação dos recursos ou a alocação — decisão do Congresso na Resolução nº 1. O 

Congresso abdicou da sua prerrogativa. Quando votamos a LDO...  

Eu acho que nós temos que parar num período anterior ao período da votação do Orçamento, fazer 

uma discussão mais de fundo e chegar a um patamar mínimo de entendimento sobre o papel do Congresso 

nesse processo. Por isso, acho que essas provocações todas são boas. 

Tem a palavra V.Exa., Senador Flexa Ribeiro.  

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente Paulo Pimenta, eu quero parabenizar o Deputado 

Giovanni pela sua determinação e por tudo que vem dizendo ao longo desses dias. Tenho certeza de que é um 

sentimento que aflige cada um de nós, Parlamentares, porque trabalhamos intensamente para elaborar e 

aprovar o Orçamento, que é a peça que deveria reger os trabalhos do Executivo, e lamentavelmente ela se torna 

uma peça de ficção. E nós mesmos ajudamos, como V.Exa. disse, a torná-la uma peça de ficção, porque o 

Executivo remaneja recursos, cria verbas suplementares, e nós estamos aqui aprovando.  

Lamentavelmente, o que o Deputado Giovanni Queiroz diz é uma verdade: o Governo se mostra 

incapaz de executar as obras que estão previstas, com os recursos aprovados. E o que se vê são os Estados e 

os Municípios sofrerem as consequências. Na base, é a população que sofre. 

Deputado Giovanni Queiroz, tenho a dizer a V.Exa. que sou de oposição, faço oposição ao Governo 

instalado hoje no Brasil, mas quero convidar V.Exa. para que mudemos este quadro já nas próximas eleições, as 

de 2014. Que possamos colocar o nosso Senador Aécio Neves como candidato do PSDB à Presidência, e 

V.Exa. terá, com certeza absoluta, o respeito do Executivo para com o Parlamento brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, vamos parar um pouco. 

(Risos.) Caso contrário, podemos convencê-lo a ser nosso Ministro. 
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(Não identificado) - Sr. Presidente, começou a Ordem do Dia. Parece que caiu o quorum no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se caiu o quorum, estou aguardando aqui. 

(Não identificado) - A Ordem do Dia estaria sendo encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vamos parar um minutinho, só para nós darmos uma 

ajustada. 

(A reunião é suspensa.)   

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Está reaberta a reunião. 

Senhoras e senhores, eu acredito que nós teremos condições de fazer um processo bem rápido, a 

depender da boa vontade dos colegas. Na realidade, já foram concluídas as discussões. Nós vamos votar direto 

cada um dos relatórios. Já foram rejeitados os destaques.  

Com a palavra o Deputado Luciano Castro, por gentileza. (Pausa.) 

A Deputada Cida Borghetti será a primeira.  

A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Obrigada.   

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Esta é uma homenagem que estamos fazendo à 

Deputada Cida Borghetti e a todas as demais mulheres integrantes desta Comissão, a exemplo da Senadora 

Ana Rita, que está sempre conosco nesta Comissão. 

A Deputada Cida Borghetti vai ser a primeira a apresentar o seu relatório, tão logo o documento chegue 

às suas mãos.  

 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Eu já li meu relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já leu? Já rejeitou os destaques? 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Todos foram lidos, Sr. Presidente. Resta apenas a votação 

agora.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu sei, senhores, mas há o destaque. S.Exa. tem que 

dar o parecer do destaque.  

A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente.  

Quero cumprimentar o meu colega Deputado Luciano, que gentilmente cedeu a sua vez num horário 

bastante avançado. Estamos aqui cumprindo a nossa missão de trabalhar a favor do povo brasileiro, enquanto 

nós aguardamos o nosso relatório — a Assessoria já o está trazendo — sobre os destaques. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, enquanto aguardamos, quero apenas relembrar o 

acordo de procedimentos em relação aos destaques. Eles serão rejeitados in totum?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Digamos assim: é uma recomendação. Depois, 

vamos rediscutir o assunto no âmbito do Relator Geral.  

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Se fosse esse o caso, seria um processo, digamos, liminar mais 

simples de repetição dos mesmos pareceres para todos os... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas a ideia é essa. 
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O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Está bem, entendi. Então, podemos ter um texto padrão. 

A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - O acordo é encaminhado ao Relator-Geral?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Perfeitamente. Rejeita, e quem quiser reapresentar 

que o reapresente para o Relator-Geral. 

Vamos votar o relatório e, depois, os destaques.  

O Relatório Setorial e o Adendo da Área Temática VI — Fazenda, Desenvolvimento e Turismo — estão 

em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado, por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado Federal.  

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

Aprovado, por unanimidade, na representação do Senado Federal. 

Agora a Relatora vai apresentar o seu parecer para os destaques que foram colocados ao seu relatório. 

São cinco destaques.  

A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Resumo geral dos destaques. A Relatoria tomou a seguinte 

determinação: os cinco destaques que foram enviados, nós rejeitamos todos, e os autores estão à disposição 

para reapresentá-los ao Relator-Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Apreciação dos destaques.  

Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1 estabelece que não será aceita solicitação para 

votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para aprovação em bloco. 

Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em bloco dos destaques, por tipo 

de voto da Relatora-Setorial. 

 Proposta para votação em bloco. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam com se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Em votação o parecer da Relatora pela rejeição em bloco dos destaques.  

 Os Srs. Deputados que acompanham o voto da Relatora permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Representação do Senado. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que acompanham o voto da Relatora permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  
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 Aprovado o parecer que rejeita todos os destaques.  

 Declaro prejudicados os destaques, por confrontarem... 

 O Relatório Setorial e o Adendo da Área Temática VI foram votados. 

 Está concluída a votação do relatório da nossa Deputada Cida Borghetti. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA CIDA BORGHETTI - Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Passamos agora para o próximo: Deputado Luciano 

Castro. 

Relatório Setorial da Área Temática VIII - Poderes do Estado e Representação. Relator-Setorial, 

Deputado Luciano Castro. 

O Relatório Setorial da Área Temática VIII — Poderes do Estado e Representação — está em votação 

na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

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. 

 Foram apresentados dez destaques. 

 Agora iremos conhecer o parecer do Deputado em relação aos destaques.   

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após análise dos 

destaques apresentados, temos as seguintes considerações: foram apresentados dez destaques ao relatório, 

sendo três para recomposição de dotações, seis a emendas de apropriação, e um para remanejamento de 

valores entre emendas de um mesmo autor. 

 Todas as emendas destacadas se referem a alocações fundadas exclusivamente em cancelamentos 

nos sequenciais 020000, ou seja, na reserva de recursos, que foi totalmente utilizada pela Relatoria nos 

atendimentos aprovados pelo Plenário. 

 Tendo sido nosso relatório aprovado, ressalvados os destaques, qualquer novo cancelamento, para ser 

válido, teria de estar indicado nas emendas destacadas, o que não ocorreu. 

 Os Destaques nºs 1 a 3 solicitam a recomposição de dotações de projeto de lei parcialmente 

cancelados. Já indicamos esses destaques ao Relator-Geral, a recomposição dessas dotações. 

Atenderei apenas ao Destaque nº 5, que solicita o remanejamento de 9 milhões da Emenda nº 

50310002 para a Emenda nº 50310001, ambas da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara 

dos Deputados, e que atende a uma solicitação do Tribunal de Contas da União.   

 Com esse fundamento, o nosso voto é pela rejeição dos Destaques nºs 1 a 4 e nºs 6 a 10, e pela 

aprovação do Destaque nº 5. 

 Esse é o meu relatório, e é como eu voto, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 

1 estabelece que não serão aceitas solicitações para votação em separado de destaques.  

 Solicito autorização do Plenário para votação em bloco dos destaques, por tipo de voto do Relator 

Setorial. 

 Representação da Câmara, em votação. 

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

 Aprovado. 

 Representação do Senado. 

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

 Aprovado. 

 Nós temos dois blocos. 

 O Deputado está dando parecer favorável ao Destaque nº 5 à Emenda nº 50310001. 

 Em votação o parecer do Relator com relação à aprovação do Destaque nº 5. 

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

 Aprovado. 

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

 Aprovado. 

 Agora votaremos os Destaques nºs 1 a 4, e 6 a 10; o voto do Relator-Setorial é pela rejeição. 

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

 Aprovado. 

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

 Aprovado. 

 Não havia necessidade, mas, para reforçar, foi para o Senado também. 

 Concluído o Deputado Luciano Castro. 

 O próximo é o Deputado Waldenor Pereira. 

 Relatório Setorial da Área Temática IV — Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

 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. 

 O art. 139, § 2º, da Resolução nº 1... (Pausa.) 

 Foram apresentados oito destaques. 

 A palavra está com o Relator, para dar o seu parecer. 
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 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras. 

Senadoras e Srs. Senadores, como destacou S.Exa., foram apresentados oito destaques no âmbito deste 

Setorial IV, que envolve as temáticas Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura e Esporte. Todos os destaques 

solicitam a aprovação de emendas com o voto de Relator pela aprovação parcial. 

 Em que pese ao caráter meritório das proposições, este Relator não dispõe de recursos que permitam o 

atendimento dos destaques. 

 Com esse fundamento, voto pela rejeição dos Destaques nº 1 a 8. 

 É o relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 

1, de 2006, estabelece que não será aceita solicitação para votação em separado de destaque após a 

aprovação de requerimento para votação em bloco dos destaques. 

 Sendo assim, solicito autorização do Plenário para votação em bloco. 

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

 Aprovada. 

 Na representação do Senado Federal, os que concordam com a votação em bloco permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Iniciaremos a votação do destaque, a votação em bloco. 

 O Relator Setorial é pela rejeição de todos os destaques. 

 Parecer do Relator pela rejeição em bloco, na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Os Srs. Senadores que concordam com o parecer do Relator Setorial pela rejeição dos destaques 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Foram rejeitados todos os destaques. 

 Passaremos agora para o próximo item. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente... 

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

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Ainda em tempo, eu gostaria de pedir a V.Exa. permissão 

para fazer um agradecimento especial aos Consultores da Câmara e do Senado, na pessoa do Coordenador do 

Núcleo, Sr. Marcos Mendlovitz. Peço a S.Sa. que transmita também aos Srs. Cláudio, Maurício e Murilo os 

nossos agradecimentos pela forma brilhante com que atuaram como Consultores na construção deste relatório. 
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 Quero agradecer ao Assessor da Liderança do Partido dos Trabalhadores, companheiro Mário Cappio, 

a participação, ajudando-nos a construir este relatório referente à Área IV, que tive a honra de relatar, indicado 

que fui pela bancada do Partido dos Trabalhadores. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores e senhoras, faltam poucos minutos para 

concluirmos a reunião. Peço a todos compreensão. 

 Deputado Wandenkolk Gonçalves, por gentileza. 

 O Relatório Setorial da Área Temática IX — Agricultura e Desenvolvimento Agrário — está em votação 

na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

 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. 

 Com a palavra o Deputado Wandenkolk Gonçalves, para apresentar o parecer sobre os destaques. 

 O SR. DEPUTADO WANDENKOLK GONÇALVES - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Senadora, 

Srs. Senadores, nós recebemos vinte destaques — dez de recomposição e dez de solicitação de retorno de 

alocação das retiradas que nós fizemos. 

 Nosso relatório foi autoexplicativo — um cobertor curto. Nós gostaríamos de ter atendido a todos, mas 

infelizmente vamos ter que votar pela rejeição, pela indisponibilidade de recursos financeiros. 

 Mas quero fazer um adendo relativo à questão específica do Rio de Janeiro — imaginem Santa 

Catarina, que é o maior produtor de pescado do Brasil. O Deputado Cláudio Puty falava ainda agora sobre o 

MDA também. Eu faço um apelo a S.Exa.: que nos ajude, junto ao Relator-Geral, naquilo que pudermos fazer 

para recompor, dentro da possibilidade orçamentária. 

 Infelizmente, o parecer é pela rejeição de todos os destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pode contar comigo. 

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1 não aceita a solicitação de votação em separado 

de destaque. 

 Assim, solicito autorização dos senhores para proceder à votação em bloco dos destaques, por tipo de 

voto do Relator Setorial. 

 Os Srs. Deputados que concordam com essa autorização permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 Aprovado. 

O voto do Relator Setorial relativo a todos os destaques é pela rejeição. 
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 Votação em bloco do destaque do Relator Setorial, pela rejeição, na representação da Câmara dos 

Deputados. 

 Os Srs. Deputados que concordam com parecer do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o parecer, rejeitados os destaques. 

 Os destaques foram rejeitados, não havendo a necessidade de serem apreciados na representação do 

Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 

Agradeço ao Deputado Wandenkolk Gonçalves o seu trabalho. 

 Relatório setorial da Área Temática III, Senador Wellington Dias. 

 Convido a Senadora Ana Rita para que assuma a função de Relatora ad hoc da Área Temática III, em 

função da ausência do Relator. 

 Agradeço aos Senadores e às Senadoras presentes porque, se não agissem dessa forma, estariam 

inviabilizando a votação do Orçamento. Responsabilidade maior ainda têm aqueles que são Relatores-Setoriais, 

que, sendo da base do Governo, deveriam servir como exemplo para os demais Parlamentares.  

 Agradeço à Senadora. 

 Ao relatório setorial da Área Temática III, Integração Nacional e Meio Ambiente, foram apresentados 

quatro destaques. 

 Em votação o parecer do Relator-Setorial, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos 

Deputados. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Representação do Senado Federal. (Pausa.) 

 Aprovado, com a ressalva dos destaques, que são em número de quatro.  

 Por gentileza, com a palavra a Senadora, para dar parecer sobre os destaques. 

 A SRA. SENADORA ANA RITA - Sr. Presidente, o nosso parecer é pela rejeição de todos os 

destaques, dos quatro destaques apresentados. 

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

 Srs. Parlamentares, como V.Exas. já sabem, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, não permite 

que sejam feitas votações em separado de destaques. Por isso, solicito a autorização dos senhores para a 

votação em bloco, por tipo de voto do Relator-Setorial. 

 Proposta em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 O Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Proposta em votação na representação do Senado Federal. 

 O Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Iniciaremos a votação do relatório setorial pela rejeição de todos os destaques. 
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 Em votação, em bloco, os destaques do Relator-Setorial, pela rejeição, na representação da Câmara 

dos Deputados. 

 O Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o parecer que rejeita todos os destaques. 

 Os destaques foram rejeitados. Não serão apreciados na representação do Senado Federal, conforme 

estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 

 Agradeço à Senadora Ana Rita. 

 Convido o Senador Flexa Ribeiro, agradecendo a S.Exa. a boa vontade, por ter sido o último Senador a 

apresentar o relatório setorial. 

 Está presente também o Senador Romero Jucá. 

Senhoras e senhores, na Área Temática III, o Tribunal de Contas informou a ocorrência de indícios de 

irregularidades graves na execução de algumas obras atinentes a esta área temática — uma obra. Consta na 

Proposta Orçamentária apenas o seguinte empreendimento: construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano, 

no Estado de Alagoas (Funcional 18.544.0515.10CT.0027, da Unidade Orçamentária 53101, do Ministério de 

Integração Nacional).  

 Neste caso, foi mantido pelo Relator no projeto da União. 

 Esta votação, em função do art. 70, inciso II, tem que ocorrer em separado. Os Srs. Parlamentares 

da Câmara dos Deputados que concordam com este adendo, que faz parte do relatório, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os senhores representantes do Senado Federal que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Nós temos ainda o Senador Clésio Andrade; então, concluiremos. 

 Senador Flexa Ribeiro, por gentileza. (Pausa.) 

 Registro a presença do Senador Romero Jucá, nosso Relator-Geral. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados o relatório setorial da Área Temática II, 

Saúde, apresentado pelo Senador Flexa Ribeiro, com ressalva dos destaques e das obras com indícios de 

irregularidades graves. 

 Os Srs. Deputados que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Representação do Senado.  

 Os Srs. Senadores e Sras. Senadoras que concordam com o relatório aprovado, apresentado pelo 

Senador Flexa Ribeiro, ressalvados os destaques, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 O Senador Flexa Ribeiro agora vai dar o parecer aos destaques. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, Sra. Senadora, Srs. 

Senadores, Srs. Deputados, foram encaminhados nove destaques, todos eles para acréscimo de recurso às 

emendas coletivas. Lamentavelmente, por total indisponibilidade de recursos, fomos obrigados a rejeitar todos 

nove. 

 Encaminho a V.Exa., Sr. Presidente, solicitação para que, junto ao Relator-Geral, Senador Romero 

Jucá, atenda no Relatório-Geral essas possibilidades, o que lamentavelmente o Relator-Setorial não pode fazer.  

 Este é o voto, pela rejeição dos Destaques de nºs 1 a 9. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Antes de votar os destaques, nos termos do art. 70, 

inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, anuncio a votação das obras com indícios de irregularidades graves, 

ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovadas, por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovadas, por unanimidade. 

 Como já repeti várias vezes a V.Exas., o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, não aceita 

solicitação para votação em separado de destaques. Por isso, peço a aprovação do Plenário para poder fazer a 

votação em bloco, por tipo de voto do Relator-Setorial. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 O Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

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

 Aprovado.  

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Pela ordem, Sr. Presidente, apenas para solicitar uma 

explicação. Se o art. 139 não permite votação em separado dos destaques, por que pedir autorização ao 

Plenário para fazê-lo, para votar em bloco? Acho que existe uma redundância ou um excesso de zelo de V.Exa., 

sempre muito atento ao Regimento Interno.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não permite destaque após a votação em bloco, mas 

confesso a V.Exa. que não tenho mais capacidade de questionar o que me dão para ler. Se me dão algo para 

ler, leio, para ir mais rápido. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Certo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Fiquei pensando também por que não pedi só uma 

vez para votar em bloco todos, pois já li nove vezes esse pedido de autorização para votação em bloco. (Risos.) 
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O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Como V.Exa. está me ajudando a postergar um pouquinho 

mais a aprovação dessa peça... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em votação, em bloco, os destaques do voto do 

Relator-Setorial — pela rejeição — na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados os destaques. 

 Os destaques foram rejeitados; portanto não serão apreciados na representação do Senado, conforme 

estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 

 Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, quero somente deixar o registro dos 

agradecimentos aos Consultores que nos ajudaram na elaboração do Parecer da Área Temática II, Saúde: pelo 

Senado, Consultores Luiz Gonçalves, Luiz Perezino e Luciano Gomes; pela Câmara, Consultores Mário Gurgel e 

Sidney Bittencourt. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu que agradeço a V.Exa. o empenho, o trabalho e a 

dedicação. 

 Iremos agora para a apreciação do Relatório Setorial da Área Temática I, do ilustre Senador do Estado 

de Minas Gerais Clésio Andrade, a quem cumprimento pela belíssima festa de entrega do Prêmio Imprensa, na 

semana passada. 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Obrigado, Presidente. 

   O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Espero ser convidado também nos próximos anos. 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Com certeza. Gostaria de que todos os Parlamentares 

pudessem estar lá. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quero dizer aos senhores e às senhoras que o 

Relatório Setorial e as Erratas de nºs 1 e 2 da Área Temática I, Infraestrutura, estão em votação na 

representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades 

graves. 

 Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovados, por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

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

 Aprovados, por unanimidade. 

 Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, anuncio a votação das obras com indícios 

de irregularidades graves, ressalvados os destaques, na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovadas, por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

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

 Aprovadas, por unanimidade. 

 Ouviremos agora o parecer do Senador Clésio Andrade acerca dos destaques, que são em número de 

dezoito, apresentados ao seu relatório. 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Senadoras e Senadores, 

Deputadas e Deputados, depois da leitura do relatório e da aprovação, nós fomos analisar os destaques. Dezoito 

destaques foram apresentados: três de Minas Gerais, quatro da Bahia, dois da Paraíba, seis do Espírito Santo, 

um de Roraima, um de Alagoas e um da Comissão de Viação e Transportes. Todos os destaques pedem o 

retorno do valor original das emendas. 

 Como é sabido — e nós já havíamos discutido aqui —, o nosso percentual de distribuição variou entre 

18% e 28%. Não é possível recompor, porque não há recursos. Portanto, rejeito todos os destaques, por falta 

absoluta de recursos para o atendimento. 

 Esta é a nossa posição com relação aos destaques. 

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

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Peço a palavra só para fazer um comentário, Sr. 

Presidente, se me permitir V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É claro. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Quando do relatório do Senador Clésio Andrade, nós 

estávamos em votação e eu não pude participar, mas a minha assessoria aqui anotava algumas observações 

feitas por V.Exa., nas quais V.Exa. constatava: “Nós temos afirmado, no decorrer desta votação de hoje e na de 

ontem, de que 6 bilhões não foram aplicados pelo Ministério.” 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - No ano passado. E vai devolver 6 bilhões este ano também. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sim, no ano passado, e 6 bilhões este ano!  

 Veja V.Exa., Sr. Presidente, como temos a ineficiência do Estado, e em áreas extremamente 

importantes, de logística, para facilitar o desenvolvimento deste País. 

 Portanto, fico aqui apenas solidário a V.Exa., ao relatório de V.Exa., pela constatação — isto já me seria 

suficiente — daquilo que temos aqui apregoado: nós precisamos levar para os Estados e Municípios recursos 

financeiros, para que eles possam ser coadjuvantes no processo de desenvolvimento do País. 

 E mais, fizeram mais uma conta. V.Exa. disse que cairia um Boeing a cada 5 dias. 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sim, a cada 5 dias. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Aí fizeram a conta: morre uma pessoa a cada hora, em 

função exatamente de não termos rodovias melhor aparelhadas para que o nosso cidadão possa por elas 

transitar. 
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 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sr. Presidente, se me permite, a cada 6 bilhões devolvidos em 

cada ano — os do ano passado mais 6 bilhões são 12 bilhões —, fica a frustração de que isso volte a acontecer 

no ano que vem. Todos esses valores poderiam reduzir muito essa situação crítica. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Essa estatística horrível! 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - Sim; essa estatística horrível, que é a pior do mundo. 

 Portanto, torcemos para que, no fim do ano que vem, estejamos otimistas com relação às realizações 

do Ministério do Transporte. Que não ocorra nenhuma devolução de recursos! 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Perfeito! 

 O SR. SENADOR CLÉSIO ANDRADE - É importante que nós, do Governo, também possamos fazer 

essas críticas construtivas, porque são dados realmente muito fortes. A cada Boeing que cai no mundo, há uma 

comoção social geral. Nas nossas rodovias cai um Boeing a cada 5 dias: as pessoas morrem nas nossas 

rodovias, a cada 5 dias, em número equivalente à queda de um Boeing. É muita coisa! 

 Obrigado, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Parlamentares, como eu já disse para os 

senhores nove vezes — e vou dizer agora pela décima vez —, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, estabelece que não será aceita solicitação para votação em separado de destaques, após 

a aprovação de requerimento para a votação em bloco dos destaques. Sendo assim, solicito autorização do 

Plenário para proceder à votação em bloco dos destaques, por tipo de voto do Relator-Setorial.  

 Os Srs. Deputados que concordam com essa autorização permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

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

 Vinte vezes votada e vinte vezes aprovada essa autorização. 

 Como todos os destaques foram rejeitados, todos eles são do mesmo bloco. 

 Os destaques do Relator-Setorial — pela rejeição — na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os senhores que acompanham o voto do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados os destaques, aprovando-se o parecer do Relator. 

 Como os destaques foram rejeitados, não serão apreciados na representação do Senado Federal, 

conforme estabelecido no § 1º do art. 43 do Regimento Comum. 

 Dessa forma, concluímos a votação do Senador Clésio Andrade e de todos os Relatórios Setoriais.  

 Agradeço a todos. Tivemos aqui um bom debate, uma boa discussão e nenhuma obstrução que 

pudesse prejudicar o andamento dos trabalhos. (Palmas.) O Deputado Giovanni Queiroz foi um guerreiro do 

debate, da discussão. Agradeço aos Líderes, ao Deputado Cláudio Puty — a bancada do Pará teve uma 

presença muito forte aqui —, ao Vice-Líder do Governo, aos dois Relatores e ao orador mais presente. 

 Convoco reunião para terça-feira, 14h30min, para analisarmos o relatório do Relator-Geral. 

 Não esqueçam os senhores que amanhã é o prazo para entrega da planilha das bancadas dos 

Estados, a equalização das bancadas.  
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 Com a palavra o Deputado Cláudio Puty. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Deputado Paulo Pimenta, Presidente, parabéns pela condução 

mais uma vez serena dos trabalhos!  

 Hoje quero cumprimentar todos os Relatores-Setoriais, o Senador Clésio Andrade, o Senador Flexa 

Ribeiro, assim como a Senadora Ana Rita e os Deputados Wandenkolk Gonçalves e Waldenor Pereira. 

Cumprimento os diversos Relatores-Setoriais que apresentaram os dez relatórios setoriais. 

 Hoje encerramos uma etapa muito importante para a aprovação da LOA na próxima semana, na terça-

feira, com a aprovação, se tudo der certo, do Relatório Final do Senador Romero Jucá. Votaremos o Relatório 

Final, aprovando o Orçamento — quem sabe? —, na próxima quarta-feira, no Plenário do Congresso Nacional. 

Portanto, estamos todos de parabéns, Deputado Zeca Dirceu, Deputado João Paulo Lima!  

 E vamos adiante!  

 Uma boa noite a todos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A sessão está encerrada. 

 




