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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para a abertura dos trabalhos.  

Declaro iniciada a 20ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2012. 

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

Não há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Em reunião realizada há poucos instantes com o Colégio de Líderes, definimos que a reunião será 

retomada ao final da Ordem do Dia da Câmara e do Senado. 

 Solicito às assessorias das bancadas da Câmara e do Senado que reprogramem os voos dos Srs. 

Parlamentares, porque teremos reunião até quinta-feira, possivelmente, inclusive à noite. 

 A reunião está suspensa. 

(A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e Senhores, declaro reiniciada a 20ª 

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação 

das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2012. 

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

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

Temos uma pauta extensa. 

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, por ter sido distribuída 

antecipadamente. (Pausa.)  

Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, coloco em votação a ata da 19ª reunião ordinária, realizada nos dias 11 e 12 de 

dezembro.  

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

Aprovada. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

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

Aprovada. 

Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária realizada no dia 17 de abril de 2008, fica dispensada a 

leitura de expedientes. Serão transcritas as notas taquigráficas da reunião.  

Informo ainda que a lista de expedientes será enviada através dos correios eletrônicos dos gabinetes 

dos membros e Líderes partidários nesta data.  

Proponho um acordo e procedimento com base no art. 122, Parágrafo Único da Resolução nº 1, de 

2006, art. 34, Parágrafo Único do Regimento Comum, para que possamos fazer a seguinte ordem de votação:  

1) Aviso nº 22, de 2012, e atualização das informações relativas às obras com irregularidades graves;  

2) Relatório do COI nº 1. Informações encaminhadas pelo TCU pendentes de liberação da CMO, em 

30/11/12, referentes aos seguintes avisos: 2, 7, 11, 14, 17, 19, 21, 23 e 24.  

3)- Relatório do COI nº 2 e atualização do Anexo nº VI - Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves, constantes do PL nº 24/2012 – CN – PLOA 2013.  

Acordo para votar relatório do COI, cujo Presidente encontra-se ao meu lado, ilustre Deputado Mauro 

Lopes, do Estado de Minas Gerais, também conhecido como o Coordenador do COI. (Pausa.) 

Aprovado.  

Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 22, de 2012, que encaminha a atualização das 

informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 1.617, de 8/11/2011, relativas às obras com 

indícios de irregularidades graves.  
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Relator, Comitê de Avaliações e Informações sobre Obras com Indícios de Irregularidades Graves, 

Coordenador do COI, Deputado Mauro Lopes.  

Voto. 

Nos termos do Anexo I apresentado, e ainda, propõe seja encaminhada cópia deste relatório ao 

Tribunal de Contas da União para que este mantenha os empreendimentos sob monitoramento com vistas a 

instruir e apreciar prioritariamente os respectivos processos, assim como para assegurar a apuração de 

responsabilidades daqueles que deram causa às irregularidades apontadas no Aviso sob exame, em 

cumprimento ao § 3º do art. 95 e § 2º do art. 96 da Lei nº 12.465 de 2011 (LDO/2012). Anexado às folhas de nºs 

160 a 195. 

O Coordenador do COI está com a palavra, para a apresentação do relatório. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Boa noite, Srs. Senadores e Srs. Deputados. 

Vou ler o Parecer 2012.  

Primeiro, quero dizer que fizemos os relatórios. São dez os membros do COI, sendo dois Senadores e 

oito Deputados. Todos tomaram conhecimento, leram atentamente todo o relatório, já assinaram o relatório e 

agora estamos colocando sob a apreciação da sessão da CMO.  

Objetivo do parecer. 

I. Cuida este Parecer da análise do Aviso nº 22/2012, por meio do qual o Tribunal de Contas da União 

encaminhou ao Congresso Nacional a atualização das informações relativas às obras e serviços com indícios de 

irregularidades graves constantes do Aviso nº 1.617-Seses/TCU, de 8/11/2011. 

2. O encaminhamento das referidas informações pela Corte de Conta está previsto no art. 96, §§ 6º e 

7º, da Lei nº 12.465, de 2011.  

Análise.  

O Aviso nº 22, de 2012, relaciona 39 obras e serviços de engenharia nos quais foram identificados pelo 

TCU indícios de irregularidades graves no exercício de 2011. Portanto, a finalidade desse aviso é informar a esta 

Comissão o monitoramento que vem sendo feito pela Corte de Contas relativamente a esses empreendimentos.  

A análise empreendida por este comitê, conforme registrado no Anexo I deste relatório, revelou que não 

foram identificados fatos novos relevantes capazes de alterar a decisão desta Comissão sobre a matéria contida 

no Relatório nº 1, de 2011, COI, razão pela qual este colegiado propõe o arquivamento do Aviso nº 22, de 2012.”  

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

Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, eu pediria esclarecimento ao Relator, 

na medida em que ele propõe o arquivamento do que está contido no Aviso nº 22 — 39 obras de engenharia e 

serviços com indícios de irregularidades graves —, referindo-se a não existência de fatos novos.  

Qual foi a posição antes dessa consideração? Porque são 39 obras de engenharia e serviços com 

indícios de irregularidades graves. Quando ele propõe o arquivamento, qual é a posição em relação a essas 
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irregularidades? Algumas foram sanadas? Outras continuam sem responder aos quesitos apresentados pelo 

TCU? Porque, da forma como ele está apresentando, fica complicado para nós, Deputados, simplesmente 

votarmos pelo arquivamento.  

Esta sessão é pública, ela está sendo transmitida pela Internet, está sendo acompanhada.  

Eu faria preliminarmente esse apelo ao Relator, para que ele pudesse me esclarecer isso. 

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

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Perfeito.  

Realmente, esses relatórios que foram motivo de arquivamento já foram arquivados anteriormente, no 

relatório de 2011, e muitas obras já foram sanadas, regularizadas, e, voltaram, agora, no Aviso nº 1. Eu vou lê-lo 

após a orientação dele, porque elas continuam sendo analisadas ainda. Mas a maioria das irregularidades foi 

sanada, e, desde 2011, no relatório passado, já foi pedido o arquivamento. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Eu continuo perguntando isto ao Relator: das 39 

obras de engenharia e serviços com indícios de irregularidades, já que V.Exa. quantificou-as, em quantas 

dessas 39 foram equacionadas as ponderações apresentadas pelo TCU? Porque o Aviso é de 2012. O aviso é 

pertinente certamente às análises feitas pelo TCU em 2012. Destas 39, quantas ponderações do TCU foram 

equacionadas? Quantas estão em exigência? Porque, senão, o TCU não as teria mandado novamente para nós, 

com indícios de irregularidades. O próprio TCU teria comunicado que haveriam sido sanadas as pendências 

analisadas pela Corte de Contas. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Deputado Paulo Rubem Santiago, o relatório é só de 

monitoramento.  

Agora, nós vamos apreciar 17 obras só, as outras foram todas... V.Exa. vai ver. Ao final, se houver 

alguma dúvida, eu posso explicar, porque, no final, restaram somente 17 obras que foram analisadas, inclusive 

com a presença do Tribunal de Contas e dos gestores. Estes ficaram aqui, fizemos duas audiências públicas... 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Eu não acompanhei. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Discutindo item por item. Não sei se o senhor estava aqui nas 

audiências publicas. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Eu participei de uma sessão das audiências.  

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Então, foi discutido.  

Agora restam somente 17 obras. Destas, três estão totalmente paralisadas. Nós mantivemos a 

paralisação delas, porque realmente havia situação insanável.  

Então, foram mantidas essas três obras, que eu vou apresentar para o senhor depois.  

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Das 17, em três manteve-se a paralisação. E as 

demais 14? 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Está paralisado. 

Eu vou ler aqui no relatório, e o senhor vai prestar muita atenção para que fique sabendo disso. 
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O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Pois não. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Posso continuar? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à sua disposição, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - São três relatórios distintos, em momentos diferentes. Por isso 

que é bom... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Paulo Rubem Santiago, na realidade, eu 

acho que é uma questão de... 

O relatório a que V.Exa. está se referindo não é esse primeiro. O relatório das obras e serviços com 

indícios de irregularidades graves começadas este ano é o que ele ainda vai apresentar.  

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - O presente relatório tem por objetivo analisar os 12 avisos 

encaminhados pelo Tribunal de Contas ao Congresso Nacional, relativos às obras e serviços de engenharia com 

indício de irregularidades, que se encontravam pendentes de apreciação pela CMO, encaminhadas para 

apreciação do COI, em cumprimento a artigo da Resolução nº 1, de 2006.  

Dos 12 avisos analisados, o COI verificou que seis casos já foram regularizados, consoante 

informações do próprio TCU. O próprio TCU nos prestou informação de que seis casos já foram regularizados.  

Assim, o Anexo I a esse relatório relaciona todos os empreendimentos, o resumo dos indícios de 

irregularidade informados pelo TCU, as informações prestadas pelos gestores quando existente e a proposta do 

COI para encaminhamento da questão.  

A conclusão a que chegaram os membros do COI é de que os 12 avisos devem ser arquivados, tendo 

em vista que as pendências ou já foram regularizadas, ou os gestores informaram que estão adotando as 

providências necessárias para o saneamento. Todos os gestores estiveram aqui — DNIT, VALEC — e 

prestaram as informações.  

Registre-se que a decisão política de continuidade das obras em nada deve prejudicar a continuidade 

das ações de fiscalização para identificar eventuais condutas negligentes ou dolosas de agentes públicos ou 

privados.  

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

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sr. Presidente, um momento.  

Paulo Rubem Santiago está recebendo informações. Inclusive, foi discutido com todos os gestores que 

estiveram aqui. Há obras, por exemplo, que já estão 99% prontas. Como é que você vai paralisar uma obra 

faltando 1%? Não há como.  

Então, foi muito bem explicado aqui. A VALEC esteve aqui. Não sei se V.Exa. estava presente? 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Eu estava nessa sessão.  

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - O COI fez o seguinte: votamos pela continuidade da obra, mas 

não prejudica a continuidade da fiscalização do TCU e dos agentes de fiscalização. Ou seja, vai dar continuidade 

à fiscalização rigorosa.  
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Feitos esses registros, esse Comitê propõe, após examinar os apontamentos feitos pelo TCU, as 

medidas corretivas adotadas, ou adotar pelos gestores, conforme consignado no Anexo I, e a importância 

socioeconômica dos empreendimentos; o arquivamento dos avisos ora sob análise; e submetem este relatório à 

apreciação do Plenário desta Comissão, na forma prevista no art. 24, 122, da Resolução.  

Deputado Paulo Rubem Santiago, estivemos no Rio Grande do Sul, fomos verificar uma obra da BR-

448, que está em estado muito avançado. Na BR-116 tem 130 mil veículos por dia, totalmente congestionado, 

não há como parar mais uma obra daquelas. Ela vai pegar 40% do movimento da 116.  

Coisas que não foram previstas, eles acharam que havia sobrepreço. O próprio Tribunal de Contas 

esteve in loco conosco. Havia uma favela lá, por exemplo, que não estava prevista no contrato. Teve que retirar 

a favela, fazer casa de passagem, construir um bairro com ruas asfaltadas, rede de esgoto, tirar os favelados de 

lá, para poder fazer a obra, que é emergente. Então, o próprio Tribunal de Contas chegou à conclusão de que 

não deveria paralisar essa obra, que é a 448. 

Agora, há o Relatório nº 2 apresentado à proposta... 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado. 

Os Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Objetivo do Relatório: apresentar a proposta do Comitê de 

Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves para atualização do 

Anexo VI — Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades.  

De agosto de 2011 a julho de 2012, foram realizadas 200 fiscalizações envolvendo valor da ordem de 

R$38,3 bilhões. Nessas fiscalizações foram registrados 714 achados de auditoria, com grande incidência de 

indícios de irregularidade envolvendo processo licitatório, orçamento da obra (sobrepreço/superfaturamento) e 

projeto básico/executivo deficiente ou desatualizado. 

O TCU classificou inicialmente 22 obras com IGP, isto é, com recomendação de paralisação, e, 

posteriormente, aquela Corte de Contas encaminhou novos avisos a esta Casa, para informar a regularização 

das pendências relativas a cinco dessas obras.  

Metodologia de trabalho do Comitê.  

O art. 94 da Lei nº 12.708, de 2012, estabelece que o Congresso Nacional deve levar em consideração, 

na sua deliberação pelo bloqueio ou desbloqueio de obras e serviços de engenharia diversos fatores que, no 

limite, possam desaconselhar a medida, se houver a possibilidade de a decisão se revelar contrária aos 

interesses da Administração e da sociedade. Exemplo: nós temos a obra da Abreu e Lima, com 50 mil 
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funcionários. Se for paralisada uma obra dessas, o prejuízo será muito grande para a União, então, a questão é 

continuar a obra e o TCU e o Governo continuarem fiscalizando-a rigorosamente.  

Entende este Colegiado que, para dar efetividade ao comando legal, é necessária, além de 

fundamentada análise técnica, também a formação de juízo de oportunidade e conveniência para a 

Administração de paralisar ou não os empreendimentos, o que constitui, sem dúvida, decisão de caráter político, 

de competência exclusiva do Congresso Nacional, dado o interesse público envolvido na decisão a ser tomada 

pelo Parlamento.  

Nessa linha, o COI promoveu reuniões técnicas e audiências públicas com todos os órgãos 

responsáveis por obras com indícios de irregularidades, com a finalidade de conhecer a real gravidade e a 

extensão dos indícios apontados pelo órgão de controle. 

A exemplo de exercícios anteriores, este Comitê propõe à CMO adotar como critério de trabalho não 

incluir, no Anexo VI do PLOA 2013, aqueles empreendimentos:  

a) Em estágio avançado de execução física e financeira. Há obra com 99% concluídos, a obra está 

pronta e falta 1%. Não ó possível parar uma obra dessas, já concluída. 

b) Em que os gestores já adotaram ou informaram a esta Comissão que vão adotar as medidas 

necessárias ao saneamento ou ao esclarecimento dos indícios de irregularidades apontados pelo TCU. É o caso 

da 449 e da 040, em Juiz de Fora. O gestor achou por bem apenas terminar uma galeria; cancelar o contrato; e 

fazer nova licitação. Então, já foi regularizada essa situação.  

c) Em que o interesse público se revele melhor atendido com o prosseguimento da obra e não com sua 

paralisação, em razão da importância socioeconômica do empreendimento, dos custos da paralisação, inclusive 

perdas de serviços já executados, além dos riscos para a população e para o meio ambiente, entre outros 

fatores, conforme previsto no art. 94 da Lei nº 12.708. 

Nestes casos, a decisão política de continuidade da obra em nada deve prejudicar a continuidade das 

ações de fiscalização para identificar eventuais condutas negligentes ou dolosas de agentes públicos ou 

privados, conforme o § 3º do art. 97 da lei. Quer dizer, mesmo a obra estando em andamento, não prejudica a 

fiscalização de condutas negligentes ou dolosas.  

Voto.  

Feitos esses registros, o Comitê vota pela aprovação do Anexo VI do PLN 24, de 2012, constante do 

Anexo II deste relatório, que contempla o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dos seguintes 

empreendimentos — então, são obras por cuja paralisação nós votamos: Marginal Leste – Controle de 

enchentes do Rio Poty, em Teresina; conclusão das obras do Complexo Viário Baquirivu, de Guarulhos; e 

construção da Barragem do Rio Arraias, em Arraias. 

Nós encontramos irregularidades e achamos por bem deixar a obra paralisada.  
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Os três empreendimentos citados já se encontram no Anexo VI da LOA. Entende este Colegiado que a 

continuidade da execução física e financeira dessas obras sem que sejam adotadas as medidas corretivas 

exigidas poderá resultar em danos à Administração maiores que aqueles decorrentes da paralisação.  

Então, realmente é importante a paralisação. Estão paralisadas, e não serão colocados recursos no 

Orçamento de 2013. 

Ao revés, a paralisação dos demais empreendimentos classificados pelo TCU como IGP (paralisação), 

no total de 14 (quatorze), revelar-se-ia mais danosa à Administração e à sociedade que sua continuidade, em 

razão da importância socioeconômica e diante do estágio de execução das obras e serviços e/ou das 

providências já adotadas ou a adotar pelos gestores, conforme consignado no Anexo 1 a este relatório, razão 

pela qual não recomendamos a inclusão no Anexo VI do PLOA 2013, com fundamento art. 94 da Lei nº 12.708, 

de 2012.   

1) Construção das tubovias do COMPERJ;  

2) (PAC) Construção da Refinaria Abreu e Lima, em Recife; 

3) Obras de Esgotamento Sanitário em Pilar;  

4) Obras de Abastecimento de Água em Augusto Corrêa, no Pará;  

5) Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste — Caetité-Barreiras, na Bahia;  

6) Construção da Ferrovia Norte-Sul — Aguiarnópolis-Palmas, no Tocantins;  

7) Obras do Terminal Fluvial de Barcelos, no Amazonas. Isso é obra do PAC;  

8) Construção de trecho rodoviário Uruaçu-São Miguel do Araguaia na BR-080, em Goiás;  

9) (PAC) Construção da BR-440 — Ligação entre a BR-267 e a BR-040. Realmente, é essa obra que 

vai continuar apenas para fazer a galeria; vai ser cancelado o contrato; e vai ser feita nova licitação;  

10) Construção de trechos rodoviários no Corredor Oeste-Norte/BR-163/PA, na divisa do Mato Grosso 

com o Pará, em Santarém.  

11) (PAC) BR-448/RS — Implantação e pavimentação. É a obra em que nós estivemos in loco. Lá 

estiveram os gestores do DNIT e os técnicos do TCU, juntamente com os Deputados, visitando a obra in loco. 

Nós fomos lá.  

12) BR-116/ — Melhoria de capacidade incluindo duplicação;  

13) Construção de ponte sobre o Rio Araguaia, na Rodovia BR-153/TO, ligando as cidades de 

Xambioá, no Tocantins a São Geraldo do Araguaia; e.  

14) Canal do Sertão – Alagoas. 

Este é o nosso relatório que apresentamos. 

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

Não havendo quem queira discutir... 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, pela ordem.  
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Eu pediria primeiro a V.Exa. que apelasse para o Plenário, porque está uma zoada desgraçada, a gente 

não está conseguindo acompanhar a leitura por parte do Relator do Comitê de Obras com Irregularidades.  

Eu queria, inclusive, consultar S.Exa. acerca da obra do COMPERJ com a PETROBRAS. Tentei 

acompanhá-lo, mas não consegui identificar a leitura. S.Exa. referiu-se à Refinaria; referiu-se a uma obra no Rio 

Poty, em Teresina; e referiu-se a uma outra unidade, acho que no Estado de Tocantins.  

Mas não consegui identificar que S.Exa. teria se referido à obra do COMPERJ/PETROBRAS. Gostaria 

que S.Exa. pudesse me esclarecer sobre isso e, se fez referência, qual foi a posição do Comitê. 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Em relação a todas estas obras aqui, a decisão do COI é de não 

paralisação; de continuidade da obra; de fiscalização do TCU; e de a PETROBRAS continuar em entendimento 

com o TCU. A obra não deve ser paralisada — ela tem 29 mil funcionários e o prejuízo será muito maior caso 

com sua paralisação —, mas sem prejuízo de continuar a fiscalização do TCU. Isso está contido no relatório.  

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - V.Exa. incluiu inclusive o Complexo Petroquímico do 

Rio, o COMPERJ?  

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sim. Também está aqui.  

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Pela não paralisação? 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Pela não paralisação. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Eu gostaria de discutir, Sr. Presidente. Após esse 

meu pedido de esclarecimento, eu gostaria de discutir com o Relator.  

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Perfeitamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em discussão. Já está em discussão o tema. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, eu não sei se chegou ao 

conhecimento de todos os Deputados que, na sessão do último dia 5 de dezembro agora, de 2012, o Tribunal de 

Contas da União, através do Acórdão nº 3.344, de 2012, que teve como Relatora a Ministra Ana Arraes, decide, 

de forma muito sucinta, determinar à PETROBRAS que, “no prazo de até 30 (trinta) dias, adote as medidas 

necessárias à anulação de todos os atos praticados desde a injustificada desclassificação de três concorrentes 

por inexequibilidade das propostas, (...) documentação que comprove o cumprimento desta determinação”.  

Em seguida, comunicar, em cumprimento ao art. 96, à CMO que “persistem os indícios de 

irregularidades graves no contrato firmado com a empresa, cujo objeto é a construção da tubovia do COMPERJ, 

tendo sido estimado potencial dano ao Erário de R$162.966.305,20 e que seu saneamento depende do 

refazimento do processo licitatório...” 

A questão, portanto, é muito grave do que pura e simplesmente haver uma obra em curso, e essa obra 

em curso poder ser continuadamente objeto de análise do TCU. O que se está questionando aqui é a origem do 

processo, com os danos que são estimados num acórdão agora de 5 de dezembro.  

Então, parece-nos que não é prudente para a Comissão Mista de Orçamento, no apagar das luzes 

desta Sessão Legislativa, em 2012, no caso específico desse acórdão votado agora no dia 5, entender que essa 
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obra deva continuar. Não se trata de discordância ou de questionamento em relação a medições, a aquisição de 

insumos, a preços de contrato. Trata-se de algo que vem na origem, que é exatamente o vício no processo 

licitatório.  

Há uma informação contida neste relatório, de que persistem os indícios de irregularidades graves no 

contrato assinado e que o dano potencial é superior a 160 milhões de reais.  

Nesse caso, portanto, eu apelo para o Relator pela revisão do voto, para que nós acompanhemos 

definitivamente essa posição do TCU agora, do dia 5, e retiremos essa obra em especial da continuidade, como 

S.Exa. propõe.  

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Nobre Deputado Paulo Rubem, eu posso explicar a V.Exa. 

V.Exa. não tem conhecimento, mas, após o dia 5, a PETROBRAS fez uma nota técnica e já entrou, 

inclusive, com recurso no TCU. O problema lá é o seguinte — vou explicar: essa mesma empresa que entrou 

com 580 milhões de reais, numa concorrência anterior, entrou com o preço de 1,2 bilhão de reais; a outra entrou 

com 1,1 bilhão de reais.  

A PETROBRAS, achou o preço muito alto. Ela tem experiência de obra, ela é uma empresa antiga e 

tem noção dos custos de obra. Então, o que aconteceu? Ela cancelou a concorrência.  

Essa mesma firma que entrou com 1,2 bilhão de reais, depois entrou com o preço de 580 milhões de 

reais. Como é que, numa mesma obra, a empresa entra com 1,2 bilhão de reais e depois, na segunda, com 580 

milhões de reais?  Ela não é confiável. Não é possível que ela possa baixar tanto, de 1,2 bilhão para 580!  

Então, a PETROBRAS realmente fez uma análise completa. Por isso estão dizendo que 162 milhões de 

reais não existe. Realmente a PETROBRAS fez uma análise criteriosa, e eu posso fornecer essa nota técnica, 

se V.Exa. quiser tomar conhecimento. Por isso ela convenceu os membros do COI, que têm mais conhecimento 

e leram atentamente a notas técnica da PETROBRAS. Ela já entrou, inclusive, com recurso. Além disso, há os 

prejuízos.  

Assim, nesse contexto, nada obstante a determinação do TCU para que sejam anulados os atos do 

procedimento licitatório imputados como ilegais, este Comitê, ponderando as novas informações trazidas pela 

PETROBRAS e, sobretudo, a importância socioeconômica do empreendimento, cuja paralisação, sem que se 

tenham esgotados todos os recursos ao contraditório, imporia substanciais prejuízos à PETROBRAS, e, 

consequentemente à sociedade brasileira, conforme estimado pela empresa, em decorrência de:  

a.1) perdas de receitas da ordem de R$2,13 bilhões em razão da necessidade de realizar nova 

licitação;  

a.2) custos adicionais para preservação das instalações construídas, de R$80 milhões, que é o canteiro 

de obras, porque nova licitação, novo canteiro de obras;  

a.3) custos condicionamento das unidades (R$54,8 milhões);  

a.4) custos de desmobilização (R$60 milhões), além da perda de 29 mil postos de trabalho, pois serão 

demitidas 29 mil pessoas; e  
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a.5) frustação de investimentos de R$6,3 bilhões previstos para 2013. 

Propõe a não inclusão do Contrato 858 no Anexo VI do PLOA 2013, com fundamento no art. 94 da Lei 

nº 12.708, por julgar que esta medida atende melhor ao interesse público, sem prejuízo de voltar a examinar a 

matéria diante de novas informações prestadas pelo TCU e da continuidade das ações de fiscalização, de 

conformidade com o § 3º do art. 97 da Lei 12.708.  

Então, foram tomadas todas as providências e realmente não se pode dizer que tem um sobrepreço de 

163 milhões de reais. Como é que uma empresa apresenta o preço de 1,2 bilhão de reais, depois cancela e volta 

com o preço de 680 milhões? Quer dizer,é inexequível, é inexequível.  

Então, o Comitê é composto de 10 Parlamentares, que atentamente tomaram conhecimento e 

convenceram neste relatório. 

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

O SR. DEPUTADO VANDERLEI SIRAQUE - Eu quero, Srs. Deputados, Senadores, Presidente, eu 

quero defender o relatório elaborado pelo COI-Comitê de Obras supostamente Irregulares — sei nem por quê, 

se a obra é irregular, não sei por que tem esse nome —, mas nós o analisamos, com todos os critérios técnicos 

possíveis, ouvindo todos os setores, inclusive, o Tribunal de Contas.  

E, basicamente, quanto ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro — COMPERJ, são muito 

parecidos com os questionamentos feitos lá em Pernambuco, Abreu e Lima. Agora, não sei por que o Tribunal 

julgou uma e deixou a outra obra de lado. São muito semelhantes, até porque eu tive a oportunidade de visitar 

Abreu e Lima, pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, e não vi nada de irregular.  

O que eu vi foi o seguinte: lá havia questionamento, por exemplo, sobre — e a mesma coisa no 

COMPERJ, no Rio de Janeiro —, sobre a alimentação dos trabalhadores, que existem empresas que pagam 3, 4 

reais, e lá se pagava 10, 12. Só que, daí, fomos avaliar, por exemplo, o que era oferecido aos trabalhadores 

dessas obras. O que era oferecido? Havia empresa que oferecia, lá, café com leite e pãozinho. Lá nós vimos 

que era café, leite, pãozinho, manga, abacaxi, melancia, melão, ou seja, é uma qualidade de vida, é melhor para 

os trabalhadores.  

Outra questão importante é o que se paga para um trabalhador numa obra da PETROBRAS e em 

outras obras em que não são feitas exigências para o cumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Então, eu penso que dar continuidade a essa obra... É lógico que tem que haver a fiscalização, não só 

pelo Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar desta Casa, mas pelas Comissões do Senado, da Câmara dos 

Deputados, aqui, no caso do Congresso Nacional. Agora, parar a obra, o prejuízo não seria de 100 milhões, 170 

milhões de reais, não sei quanto foi colocado aí; hoje, seria de bilhões. E lembrando que o Brasil teve um déficit 

nesse setor de derivados de petróleo, em 2011 — só para encerrar, Sr. Presidente —, de 26,5 bilhões de reais. 

Este ano vai para 28 bilhões, e até 2020 vai para 50 bilhões — aliás, não de reais, de dólares.  

Então, essas obras não podem parar de forma nenhuma, nem Abreu e Lima, nem o Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro, e tantas outras. Agora, têm que continuar sendo fiscalizadas. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado.  

Em discussão. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, eu quero apenas ponderar aqui, e 

vejo que muitos Deputados e Senadores que integram esta Comissão não a integram pela primeira vez, que nós 

devemos ser mais criteriosos. 

Perdoe-me o Relator, mas quando ele fala de uma nota técnica, nota técnica é o que mais aparece 

aqui. Nota técnica das empresas que são questionadas pelo Tribunal de Contas, elas são produzidas em série 

— com todo respeito à história e à importância da PETROBRAS no setor petróleo, no setor econômico do nosso 

País. 

Em segundo lugar, se nós formos aqui começar a corroborar com esses argumentos de que não pode 

parar porque dá prejuízo, então, nós vamos ter que chegar a um termo. O que nós temos visto aqui — eu exerço 

meu terceiro mandato neste Congresso — é que todas as vezes, quando são encontradas irregularidades as 

mais diversas, desde a origem, no processo licitatório, até os indícios de sobrepreço, vem o argumento: não 

pode paralisar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.  

Então, nós temos que encontrar qual é o termo da fiscalização, qual é o termo da exigência da 

qualificação dos auditores do TCU, o papel dos Ministros daquela Corte. Ora, se é pra ter uma obra que é 

importante, que é estratégica, em função do plano de desenvolvimento da empresa ou do plano de 

desenvolvimento do País, como o PAC, todos nós somos favoráveis. O que não dá é nós recebermos esses 

relatórios... Na minha avaliação, permita-me V.Exa., o correto seria distribuí-los para que nós, todos os 

Deputados e Senadores, pudéssemos acompanhar o raciocínio dos membros do COI, do qual eu já fui membro, 

e ter em mãos o relatório votado pelo Tribunal de Contas da União e, ao mesmo tempo, as explicações dadas 

pela PETROBRAS. Isso seria a posição correta, para que tenhamos tempo e condições de analisá-lo, já que o 

TCU admite um sobrepreço, um prejuízo ao Erário de mais de 160 milhões. Eu não creio que o TCU esteja 

delirando, porque há a tradição de auxílio ao Congresso no sentido da fiscalização.  

Então, Sr. Presidente, eu apelaria ao nobre Relator, insisto, para que retirasse da continuidade essa 

obra, que desse tempo e prazo. Nós não podemos ficar aqui como expectadores. Se a PETROBRAS entrou com 

recurso, é um direito da empresa, mas isso não nos impõe posição contrária em defesa daquilo que o TCU 

aponta, que é a preservação do Erário público.  

Se não for esse o encaminhamento, a minha posição, mesmo que isolada, vai ser votar contrário ao 

Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, a título de esclarecimento, antes mesmo 

de passar para o próximo inscrito... 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sr. Presidente, V.Exa. me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Mauro Lopes. 
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O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - É o seguinte: o que ele está pedindo está transcrito no relatório e 

foi publicado no dia 12. Se V.Exa. não tomou conhecimento, foi porque não o leu. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Tanto tomei que eu o trouxe, está aqui mãos. Só que 

eu questiono se os demais Deputados tiveram acesso para poder votar, porque, se se emite um voto sem ter 

acesso... 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Mas está no relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, só por uma questão de ordem, por dever 

de justiça ao Deputado Mauro Lopes, o relatório foi disponibilizado no dia 12. Todos os documentos estão em 

anexo. Foi aberto prazo para... 

O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Para emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Emendas e destaques. Portanto, todos os 

Parlamentares tiveram amplo acesso a todas as informações. 

Apreciação do Relatório nº 1 do COI, apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre 

Obras e Serviços com Irregularidades Graves, sobre informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da 

União, pendentes de liberação, em 30/12/2012 — art. 122, da Resolução nº 1, de 2006 —, os seguintes avisos: 

Aviso 2, de 2012, Aviso 7, de 2012, Aviso 14, de 2012, Aviso 15, de 2012, Aviso 16, de 2012, Aviso 17, de 2012, 

Aviso 19, de 2012, Aviso 20, de 2012, Aviso 21, de 2012, Aviso 23, de 2012, Aviso 24, de 2012, Aviso 11, de 

2011. 

Voto pelo arquivamento dos Avisos. 

Em votação.  

Os Srs. Deputados que concordam com o Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Voto contrário do Deputado Paulo Rubem Santiago. 

Em votação na representação do Senado. 

Os Srs. Senadores que concordam com o Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

Vamos agora ao último relatório. 

Relatório nº 2 do COI. 

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, conforme o disposto no 

art. 24 da Resolução nº 01/2006, do Congresso Nacional. 

Submeto à apreciação do Plenário o Relatório nº 2, apresentado pelo Comitê de Avaliação das 

Informações sobre Obras e Serviços com Irregularidades Graves, que propõe atualização do Anexo VI — 

Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves constantes do Projeto de Lei nº 

24, de 2012. 

Coordenador do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Irregularidades 

Graves: Deputado Mauro Lopes. 
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Voto. 

Nos termos mencionados nos itens 43 e 44 deste relatório, voto pela atualização e aprovação do Anexo 

VI do PLN nº 24, de 2012, constante do Anexo 2 deste relatório, que contempla o bloqueio da execução física, 

orçamentária e financeira dos seguintes empreendimentos:  

1 - Av. Marginal Leste — Controle Enchentes Rio Poty — Teresina-PI. 

2 - Conclusão das Obras do Complexo Viário Baquirivu — Guarulhos-SP  

3 - Construção da Barragem do Rio Arraias, em Arraias-TO. 

Em votação. 

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

Aprovado por unanimidade. 

Em votação na representação do Senado. 

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

Aprovado. 

Concluída a votação. 

Parabéns, Deputado Mauro Lopes, pelo trabalho realizado em seu nome e de todos os membros do 

COI. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, item 2 da pauta.  

Apreciação do relatório afinal apresentado ao Projeto de Lei nº 24, de 2012, que estima receita e fixa 

despesa da União para o exercício financeiro de 2013. Relator Geral: Senador Romero Jucá. Foram 

apresentadas 8.393 emendas. Voto favorável nos termos do substitutivo apresentado com temas e alterações 

decorrentes das propostas, com voto pela aprovação e pela aprovação parcial das emendas apresentadas.  

O Relator-Geral está com a palavra para a apresentação do relatório final, a errata e o adendo. 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.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quero dizer que é um 

prazer poder apresentar o relatório, que já está disponibilizado para as Sras. e Srs. Deputados, Senadores e 

Senadoras. Esse relatório atende ao disposto na Resolução nº 1, de 2006, submetendo ao Plenário da 

Comissão Mista de Orçamento o Relatório-Geral sobre o Projeto de Lei nº 24, de 2012, que estima receita e fixa 

despesa da União para o exercício financeiro de 2013. Por indicação da Liderança partidária e designação do 

ilustre Presidente desta Comissão, coube-nos a honrosa tarefa de exercer as funções pertinentes à Relatoria-

Geral.  

Desde logo, aproveitamos o ensejo para expressar nossos agradecimentos ao Presidente desta 

Comissão, Deputado Paulo Pimenta, aos conjuntos de Relatores-Setoriais, ao Relator-Geral da Receita, 

Deputado Cláudio Puty, e a todos os técnicos e Consultores do Orçamento, tanto da Câmara dos Deputados 
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quanto do Senado, que nos auxiliaram de forma extremamente competente e ágil no sentido da confecção, em 

um prazo muito curto, Sr. Presidente, deste relatório. 

O relatório da União para 2013 tem, nos termos do substitutivo... 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão, Deputado? 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, o art. 128 da Resolução nº 1 diz que a  

apreciação dos relatórios só pode ocorrer 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 Orçamentária e 

do relatório do Projeto de Lei do Plano Plurianual e dois dias úteis no caso das demais proposições, salvo se a 

CMO dispensar esse último prazo por deliberação da maioria absoluta.  

O Relator-Geral apresentou seu relatório. Fez, se não me falha a memória, duas modificações, sendo 

uma hoje. Portanto, eu acho que seria mais razoável que nos pudéssemos acordar, no colégio de 

coordenadores, as mudanças que serão feitas previamente, para um bom entendimento da Casa, como fizemos 

até agora — estamos conduzindo muito bem —, para que depois pudéssemos fazer a leitura do relatório. 

Parece-me mais razoável termos o relatório do Deputado Pestana, do Comitê de Admissibilidade, que também 

precisa ser lido. Eu acho que nós poderíamos fazer a leitura do relatório do Deputado Pestana. Enquanto isso é 

feito, a gente procura um entendimento no tocante à leitura do Relatório-Geral.  

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

 Na realidade, essa questão foi levantada hoje e nós a analisamos de maneira muito criteriosa, 

inclusive, consultando a CCJ da Câmara e do Senado e os diversos Regimentos que ajudam na condução dos 

trabalhos da Comissão, e firmamos uma posição muito tranquila e bastante fundamentada. 

O art. 128, na realidade, diz o quê? Apreciação dos relatórios. Nós temos, no art. 36 do Regimento 

Comum, de maneira bastante clara, que a apreciação se refere à discussão e votação e temos também, no 

Regulamento da Comissão, uma definição muito clara de que a leitura é a apresentação da matéria.  

Portanto, se a apreciação é discussão e votação e a leitura é a apresentação, não há nada no art. 128 

que impeça que o Senador possa hoje apresentar, que é a leitura do seu relatório.  

Como abriremos o prazo para destaques a partir da apresentação e ele ficará aberto até o final da 

discussão — esta, sim, só poderá ocorrer na quinta-feira —, nós poderemos, através dos destaques, construir os 

entendimentos antes mesmo de qualquer votação. 

Por fim, o relatório do CAE — Comitê de Admissibilidade de Emendas ainda não foi entregue à 

Comissão. Portanto, ele não poderia ser lido. A informação que nós temos é que, até agora, ele não entrou na 

Secretaria da Comissão. 

Portanto, Senador Romero Jucá, a palavra está a sua disposição para concluir sua leitura. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente. 

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



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1812/12  18/12/2012 
 
 

 15

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O Relator do CAE, Deputado Marcus Pestana, afirma que já 

entregou seu relatório — aqui ao meu lado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Podemos até conferir na Secretaria. Mas isso 

também não interfere, porque... 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - O que V.Exa. está propondo, segundo as informações 

dadas atrás, que nunca foi feito nesta Comissão até então. Se houver a leitura, como V.Exa. disse, mesmo 

assim caberá, portanto, não havendo acordo, as 72 horas para discutir e, depois, deliberar. 

Portanto, não parece razoável a gente insistir nessa questão dessa maneira, se é possível fazer com a 

anuência e o entendimento do Colégio de Coordenadores, junto com V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu entendo a preocupação de V.Exa., mas talvez ela 

nunca tenha sido colocada. Por isso, nenhum Presidente interpretou o Regimento como eu estou interpretando. 

Isso vai até facilitar para os próximos, porque fica a jurisprudência da minha decisão. Daqui para frente, não vai 

mais haver dúvidas sobre isso. Vão poder ler sempre, sem a preocupação de achar que ler é apreciar. Então, 

fica até um legado da nossa gestão aqui para os Presidentes futuros da Comissão. 

Com relação à discussão, ela será feita na quinta-feira. Até lá, através dos destaques, nós 

construiremos o entendimento. 

V.Exa., Relator Romero Jucá, tem a palavra à disposição para concluir sua leitura. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, quero registrar para o Deputado Duarte Nogueira 

que a ideia nossa é exatamente dar conhecimento inclusive de três fatos que serão adendos a este relatório, 

fatos ocorridos hoje. Portanto, poderão ser apreciados durante o dia de amanhã. Se houver acordo, nós 

poderemos votar amanhã; se não houver, poderemos votar na quinta-feira, cumprindo o Regimento, como disse 

o Presidente. 

A ideia é fazer um registro rápido. O relatório está disponibilizado desde segunda-feira pela manhã. 

Portanto, eu quero aqui apenas registrar alguns pontos importantes. Já é de domínio público o conhecimento 

deste relatório. 

O valor total do Orçamento da União para 2013, nos termos do substitutivo apresentado, é de 2 trilhões, 

276 bilhões e 500 milhões, dos quais 610 bilhões referentes ao refinanciamento e rolagem da dívida pública, em 

razão do disposto no art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa rubrica deve constar de forma destacada 

das demais despesas financeiras. 

Desconsiderando-se esse valor, o Orçamento da União, formado pelos Orçamentos Fiscal da 

Seguridade Social e de Investimento das Empresas Estatais, soma 1 trilhão, 666 bilhões e 500 milhões. Desse 

total, 110 bilhões e 600 milhões correspondem ao Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais Federais 

e 1 trilhão, 555 bilhões e 800 milhões, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Nós temos tabelas apresentando a distribuição desses recursos. 

Vamos para o cenário macroeconômico. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1812/12  18/12/2012 
 
 

 16

Nós mantivemos, no Relatório-Geral, o mesmo cenário macroeconômico encaminhado pelo relatório 

inicial. Mantivemos o crescimento do PIB em 4,1% e todos os dados... 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Presidente, a admissibilidade... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou responder a essa última questão de ordem. 

Em primeiro lugar, eu quero me desculpar com V.Exa., porque foi entregue... Não, não foi entregue. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. tem que entregar, com as assinaturas, na 

Secretaria. Não foi entregue, certo? 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - V.Exa. está certíssimo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Então, eu gostaria que V.Exa. providenciasse a 

entrega formal. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu me penitencio. Como Deputado de primeiro mandato, eu 

ainda não consigo entender a profundidade do processo da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu também não quero... 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu admito, então, que... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O parágrafo único do art. 25 diz o quê? 

 “Art. 25............................................................ 

 Parágrafo único. Os relatórios das matérias de que trata o 

caput não poderão ser votados (...)” 

Deverá ser votado? Como nós não vamos votar hoje, temos prazo para resolver. E eu tenho certeza de 

que será entregue dentro desse prazo, para que nós possamos votar. 

Senador Romero Jucá. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Obrigado, Sr. Presidente. 

Quero registrar também que as metas fiscais previstas foram mantidas no relatório-geral, de 3,1% do 

PIB para o superávit primário. 

As estimativas de receita foram encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, e nós 

tivemos uma reestimativa de receita feita pela relatoria da Receita em 22 bilhões de reais. 

O parecer preliminar previu a possibilidade de o Relator-Geral fazer emendas de Relator para atender a 

alguns casos específicos, entre eles o atendimento da Lei Kandir, o ajuste do valor do salário mínimo; e algumas 

questões também, que dizem respeito a programas sociais, como Brasil sem Miséria, Comunidade Cidadã, 

Cidade Melhor e Defesa Agropecuária, que é algo também extremamente importante. 

Nesse aspecto, eu quero registrar aqui que nós estamos levantando para a Comissão dois aspectos a 

respeito ainda do parecer preliminar, que foi aprovado. Eu fui procurado por diversas direções partidárias 

registrando a necessidade de se fazer um incremento ao Fundo Partidário. Ano passado, isso foi feito através de 
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emenda de Relator: ano passado, a proposta do Executivo continha cerca de 200 milhões de reais de Fundo 

Partidário, que foi ampliado através de emenda em mais 100 milhões de reais. 

Este ano, novamente duzentos e poucos milhões foram encaminhados para o Fundo Partidário, mas, 

infelizmente, nós não tivemos a emenda das comissões para atender ao Fundo Partidário, nem fui procurado 

antes da aprovação do parecer preliminar para colocar como exceção essa possibilidade de fazer emenda de 

Relator para atender ao Fundo Partidário. 

Então, como fui procurado por diversos partidos, estou colocando a possibilidade para a Comissão 

avaliar: se nós teremos condições de fazer a emenda de Relator, portanto de modificar o parecer preliminar, 

para que eu possa fazer uma emenda de Relator para atender novamente ao Fundo Partidário com os 100 

milhões de reais, realizando, assim, um corte específico no Orçamento para atender a essa questão. 

Da mesma forma, fui procurado pela bancada do Tocantins para colocar uma questão importante, uma 

emenda de bancada admitida no ano passado e inadmitida neste ano. Isso fez com que o Tocantins tivesse um 

prejuízo. É o único Estado que não está alcançando a média dos três últimos anos, por conta da exclusão dessa 

emenda. É uma emenda que foi levantada pelos Senadores e Deputados do Tocantins. Eu não tenho como 

retomar a emenda que foi anulada pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas. Posso sim, se houver 

autorização do Plenário, refazer a emenda como emenda de Relator. Para isso, eu preciso também de uma 

excepcionalidade dada pela Comissão, para que o Relator faça esse atendimento. 

Vou colocar essa questão também. Está aqui o Senador do Tocantins que vai tratar dessa questão. Nós 

vamos tratar disso durante a discussão, mas eu faço questão de referenciar essa questão na apresentação do 

relatório exatamente para que fique pautado esse tema para quando do momento da discussão. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Relator, pela ordem. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Pois não, Deputado Milton Monti. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu quero colocar um assunto que é semelhante à questão do 

Tocantins. Eu estava conversando aqui com o Deputado Marcus Pestana, que fez um excelente trabalho no 

Comitê de Admissibilidade. A conversa retrata realmente isso. 

Nós recebemos uma informação inicial a respeito da inadmissibilidade. Depois, o relatório setorial a 

trouxe como emenda parcialmente aprovada. É uma emenda importante, é um ramal ferroviário que precisa ser 

consertado — vai passar por ele a celulose que começa a ser produzida pela Eldorado Brasil —, além de um 

projeto de minério, chamado Vétria, que vai ser feito no Mato Grosso do Sul pela ALL — América Latina 

Logística. 

Esse ramal precisa receber reformas, e a assessoria achou que não era uma questão nacional, mas é, 

porque todo esse movimento de Corumbá com minério e de Três Lagoas com celulose vai até o Porto de Santos 

e tem que passar por esse lugar. Por conta disso, houve uma informação equivocada de que ele estaria 

aprovado. Está no relatório setorial. Agora, ele não consta mais do relatório-geral. Eu vou pedir a V.Exa. que 

coloque também essa matéria em consideração. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu quero chamar a atenção de V.Exas. para que nós 

não estamos na fase de discussão. Se eu permitisse a discussão, eu estaria entrando em conflito com o art. 128. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, V.Exa. tem razão. É só que, como surgiu o 

assunto... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Como V.Exa., amanhã, não vai estar aqui, eu fui 

tolerante, para que pudesse... 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Não, eu vou estar sim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Ah, que bom! Se eu soubesse, não teria lhe dado a 

palavra. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu não estou fazendo estas colocações como 

discussão, mas levantando apenas o tema para posterior discussão. Eu estou tornando pública essa questão 

porque fui procurado pela bancada do Tocantins, fui procurado pelo Deputado Milton Monti e recomendei a 

S.Exa. que colocasse também essa questão, porque é diferente, é uma emenda de comissão que, na verdade, 

foi inadmitida. Mas, havendo decisão do Plenário, eu poderei restabelecer a emenda como emenda de Relator 

— só se for autorizado — num adendo ao parecer preliminar. 

Por isso, estou relatando aqui essa questão de forma transparente, como é também a do Fundo 

Partidário. Fiz questão de levantar o problema porque são apenas essas as modificações que eu estou 

levantando para discussão no parecer preliminar, nenhuma outra, a não ser a do Fundo Partidário, a da emenda 

do Tocantins e agora, levantada pelo Deputado Milton Monti, a da emenda de comissão que diz respeito ao 

ramal ferroviário. 

Bem, ainda na apresentação, nós queremos tratar da compatibilidade do projeto de emendas com as 

normas constitucionais legais. Todos os projetos de emendas, no nosso entender, que foram apresentados à 

Relatoria-Geral estão de acordo com as normas vigentes. 

Na questão da saúde, nós, no relatório-geral, ampliamos, do projeto inicial para o relatório final, o 

dispêndio, o investimento com saúde em 5 bilhões e 100 milhões de reais, inclusive através de emendas 

individuais, quando o relatório preliminar previu que 2 milhões das emendas individuais de cada Parlamentar 

seriam direcionados para saúde. 

Nós temos, no relatório da saúde, uma diferença ou uma discordância de parte do relatório setorial, feito 

pelo Senador Flexa Ribeiro, no que diz respeito ao enquadramento de despesas no ID Uso 6, que caracteriza o 

recurso para gasto obrigatório com saúde, fazendo parte do cálculo constitucional da despesa com saúde. Nós 

vamos tratar disso na discussão. Eu acatei parcialmente a indicação do Senador Flexa Ribeiro e discordei de 

outros pontos. Nós estamos preparados para discutir isso na emenda, na discussão da matéria. 

Quero registrar que o Governo cumpriu a regra de ouro das finanças públicas, que é evitar a utilização 

de receitas oriundas de empréstimos e emissão de títulos para despesas de custeio. Isso foi cumprido aqui no 

Orçamento. 
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Na questão do limite com despesa de pessoal, foi cumprida a legislação fiscal. 

Eu quero registrar também que um novo adendo que estou apresentando para discussão é exatamente 

o documento que a Comissão recebeu hoje, que agrega ao aumento de 5% de reajuste salarial para algumas 

categorias que não tinham feito o acordo com o Governo Federal em agosto. Nós vamos colocar, se for a 

decisão da Comissão, isso no relatório, mas vai ser necessário ainda o Governo mudar a LDO e aprovar uma lei 

para dar o reajuste a essas categorias. Basicamente, são funcionários do INCRA, da Polícia Federal, da Receita 

Federal, do Banco Central e de outras categorias que também não tinham assinado o acordo de 5% e, portanto, 

tinham ficado fora do envio da proposta orçamentário quando do final de agosto. Isso também está sendo 

anexado e será distribuído aos Srs. Parlamentares. 

Nós temos que registrar que o investimento do Orçamento da União com o incremento do relatório-geral 

foi ampliado em 20 bilhões e 500 milhões de reais. Portanto, nós estamos ampliando os investimentos. 

Estamos acatando o relatório das obras com indícios de irregularidades graves da forma como foi 

aprovado na comissão específica. 

Apresentamos solução para a Lei Kandir — fomento a exportações. 

Também para revisão dos benefícios previdenciários, no que diz respeito ao recálculo do valor do 

salário mínimo, que ficou em 674 reais e 96 centavos. Portanto, isso levou a uma emenda de Relator de 1 bilhão 

e 300 milhões de reais. 

No que diz respeito às emendas de texto, foram apresentadas 87 emendas. Foram atendidas total ou 

parcialmente 15 emendas e rejeitadas 72 emendas. Além disso, oito emendas que propunham alterações ao 

Anexo V, tratando das despesas com pessoal e encargos, foram rejeitadas. 

Portanto, face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 2012, com esses registros 

que fiz, colocando em apreciação o debate, no momento apropriado, a V.Exas. para que eu possa esclarecer 

qualquer ponto e nós possamos, com a contribuição, melhorar o relatório no debate e na aprovação da 

Comissão. 

Era esse o relatório, Sr. Presidente. Eu peço, portanto, sua aprovação, com os adendos a que fiz 

referência nesta apresentação. 

Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente... 

O SR. SENADOR JOÃO COSTA - Sr. Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, é claro que nós vamos ainda discutir o 

relatório do Senador Romero Jucá e, em seguida, fazer a sua deliberação, mas já quero cumprimentar o Relator 

pela condução, pela maneira adequada, correta e democrática com que conduziu até agora sua tarefa 

importante da Relatoria-Geral do Orçamento de 2013. 
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Da parte do PSDB, quero anuir com os adendos que serão incorporados pelo Relator, como já dito, do 

Fundo Partidário, do assunto do Tocantins, da proposta trazida pelo Deputado Milton Monti e daquilo que já foi 

colocado pelo Relator, e quero sugerir que nós já façamos a apreciação dessas alterações pelo Plenário e 

encerremos a reunião em seguida. 

O SR. SENADOR JOÃO COSTA - Sr. Presidente... 

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

O SR. SENADOR JOÃO COSTA - Quanto à questão do Tocantins, Sr. Presidente, nos últimos 3 anos, 

a média de recursos reservada às emendas de bancada foi de 477 milhões de reais. Este ano, apenas 284 

milhões. Ou seja, tivemos uma perda de 193 milhões de reais. 

Uma emenda que vinha sucessivamente sendo colocada nos três últimos anos é retirada e 

descompensam todos esses valores. Ou seja, nós perdemos aqui, numa emenda para recuperação de 

travessias urbanas na BR-153, que é a Belém-Brasília, 31.687.665 reais. 

Então, a preocupação do Senador João Ribeiro — e por isso ele subscreveu esse requerimento — é no 

sentido de devolver, excepcionalmente, como emenda de Relator, esse valor para a nossa bancada. 

Por que eu pedi a palavra, Senhor Presidente? Amanhã, os três Senadores do Tocantins não estarão 

aqui. Nós estaremos em Tocantins acompanhando a Presidente Dilma. Por esse motivo, eu gostaria de passar 

às mãos do eminente Relator o meu requerimento, que foi protocolado no dia 17, pedindo que constasse da ata 

desta reunião. 

O SENHOR PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador. Nós temos o 

compromisso de buscar uma solução. 

O SR. DEPUTADO MANDETTA - Sr. Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO MANDETTA - Sr. Presidente, muito obrigado por me conceder a palavra. Eu não 

sou membro desta Comissão... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas é um prazer recebê-lo aqui, Deputado. 

O SR. DEPUTADO MANDETTA - Obrigado, Sr. Presidente. 

Eu estou Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família desta Casa, comissão cujo histórico 

de luta pela saúde é muito caro a todos os seus pares. A CSSF gestou a regulamentação da Emenda 

Constitucional nº 29, de 2000, tendo trabalhado durante 12 anos por sua regulamentação, e viu frustrados os 

seus resultados no que diz respeito a acréscimo de recursos. O único ponto na regulamentação da Emenda que 

pôde ser, digamos assim, celebrado pelo setor foi exatamente a definição de quais são as ações em saúde 

lançadas nos Orçamentos para fins de cálculo do piso constitucional por parte da União, dos Estados e dos 

Municípios. 

A Lei Complementar nº 141 foi sancionada neste ano, no dia 13 de janeiro de 2012. Portanto, este é o 

primeiro Orçamento da União a ser votado sob a égide da Lei 141. 
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Desde o início, desde a vinda da peça orçamentária, desde o relatório preliminar, a Comissão 

manifestou, pelo Regimento Interno, o interesse de deliberar sobre o mérito dessa questão, como é regimental. 

V.Exa. deliberou e assim nós fizemos, tanto a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara como a 

Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Ambas as Comissões deliberaram, por unanimidade dos membros, 

de maneira suprapartidária, de maneira convicta de que, se nós procedermos com o Orçamento da União 

lançando resíduos sólidos, lançando saneamento básico, lançando Agência Nacional de Saúde, lançando 

HEMOBRÁS, lançando academias ao ar livre e lançando REUF, nós estaremos dando um sinal verde para que 

todos os Estados e Municípios do País interpretem e flexibilizem a lei votada nesta Casa e sancionada pela 

Presidente em janeiro. E isso acarretará, ao contrário do que diz o Relator — que isso garante mais recurso para 

a saúde — uma enorme fuga de recurso da saúde. 

Então, em função dessa discussão sobre o relatório do Relator, o Regimento diz que tem que ser citada 

expressamente no relatório a deliberação da comissão permanente — lá não está. E, quando da votação da 

matéria, nós faremos algumas questões de ordem, e isso pode ser judicializado. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O que não foi citado? Eu não entendi. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO MANDETTA - Senhores, “a participação de comissões permanentes no estudo de 

matérias orçamentárias obedecerá às seguintes normas”, e seguem-se os itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”. Diz o item 

“e”: “O parecer do Relator da Comissão Mista deverá fazer referência expressa ao ponto de vista expedido pela 

Comissão Permanente”, o que não consta do relatório”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, Senador, por gentileza, eu não quero aqui 

incorrer numa questão regimental. O art. 128 não permite discussão da matéria antes de 72 horas. Eu não posso 

permite que V.Exas. incorram nesse conflito regimental. 

O SR. DEPUTADO MANDETTA - Só uma participação a título de colaboração com o Relator. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, questão de ordem... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu gostaria que ficasse adiada a discussão de 

conteúdo da matéria para um momento oportuno. Mas, em questão de ordem, evidentemente que os Deputados 

têm toda a liberdade. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, sem entrar no mérito ou em juízo de valor, e 

aprendendo muito, porque eu preciso acumular experiência sobre a dinâmica da Comissão de Orçamento e 

sobre a dinâmica do Congresso, eu gostaria que ficasse registrado em ata e nos Anais — porque eu acho que é 

um alerta para o Congresso, acho que todos nós temos essa preocupação de reconquistar as prerrogativas do 

Congresso Nacional — o artigo do ex-Ministro Maílson da Nóbrega, que chama a atenção para a perda de 

controle democrático do Congresso sobre uma parte significativa do Orçamento, com a reedição do orçamento 

monetário, através dessas operações de venda de títulos e de conexão direta do Tesouro para o BNDES, o que 

é um absoluto atraso institucional e um retrocesso imenso. Eu distribuí o artigo para alimentar a reflexão dos 
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Deputados sobre a importância de o Congresso recuperar... Porque depois reclamamos do Supremo e da 

opinião pública. Queria aqui deixar registrado esse artigo e também a minuta de relatório do Comitê de 

Admissibilidade, até para que fique registrado que não houve negligência.  

Olhem que desde o movimento estudantil eu sou um especialista em mobilização, mas eu tive uma 

dificuldade enorme de mobilizar quorum e assinaturas. É um aprendizado. Sou um tanto ingênuo. Não conheço 

muito a dinâmica da Casa. Desde os 16 anos eu tenho expertise em mobilização, mas a tarefa mais difícil que 

eu tive foi mobilizar quorum e assinaturas. 

Mas, em homenagem à assessoria técnica e à pedra de toque que vamos discutir, a questão da saúde, 

que agride uma recente conquista muito limitada — não vou discutir o mérito, mas vou discuti-lo amanhã, se 

houver possibilidade. Mas eu queria deixar isso consignado em ata e nos Anais desta importante e tão 

prestigiada Comissão, porque a democracia se calca na Constituição e no Orçamento — esse foi o avanço da 

democracia moderna. Se dinamitarmos o Orçamento e a Constituição, as bases da democracia vão embora. 

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

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Então, eu queria passar às mãos do senhor o artigo do ex-

Ministro Maílson da Nóbrega De volta às trevas orçamentárias. E a minuta que eu não colhi as assinaturas... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não quero, de forma alguma, Deputado Marcus 

Pestana, que V.Exa. entenda que eu fiz qualquer juízo de que pudesse ter ocorrido negligência. Eu sei do 

esforço que foi feito, e nós vamos ter que votar este relatório antes da votação do Orçamento. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Será? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Claro, ele terá oportunidade de ser debatido, 

discutido. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Se ocorrer quorum, nesse caso aí. Mas eu vou aprender... 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, uma questão de ordem. 

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

sabe disso. 

É questão de ordem, Deputado Valtenir? V.Exa. tinha pedido antes.  

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Desculpe-me. 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sim, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Qual é a questão de ordem? 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Eu quero registrar a questão da Defensoria Pública. Nós 

apresentamos uma emenda de Comissão, da CCJ, e esta emenda não recebeu nenhum valor de acréscimo. E é 

para chamar 150 defensores públicos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Nós vamos discutir isso quando da discussão do 

relatório. Há, inclusive, uma posição de boa parte da bancada do Partido dos Trabalhadores de colocar essa 

questão como uma das questões prioritárias perante o Governo para votação do Orçamento. 
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O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Nós vamos precisar muito, Sr. Presidente, da compreensão 

do Relator-Geral para poder resolver essa questão, porque o Brasil todo está precisando de defensor público.  

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

Eu estou entendendo que está havendo uma tentativa de enrolar o Presidente e o art. 128 com 

questões de ordem... 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - De forma alguma, Presidente.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Este Deputado não quer enrolar a Presidência, mas apenas elogiar 

— se o Deputado Milton Monti permitir entre uma questão de ordem e outra — o parecer do Relator-Geral, 

Senador Romero Jucá. Além de fazer um belo trabalho, o Senador teve muita paciência e flexibilidade, ao longo 

dos diálogos, inclusive com as bancadas dos diversos Estados do País, que, ao momento em que conversavam 

com os Relatores Setoriais, encontravam dificuldades orçamentárias, recorriam ao Relator-Geral e sempre 

tiveram a maior das boas vontades deste Relator. 

Quero também tirar uma dúvida, ao final — não me ficou claro —, sobre Fundo Partidário. Como esta 

Comissão vai dar autorização a V.Exa. para que modifique o relatório preliminar? 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Essa é a questão de ordem que eu estou levantando, Deputado. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Pois é. Então, até aproveito... Apenas para esclarecer esta 

Comissão. 

E, por último, quero fazer aqui um apelo para que o Relator-Geral e o Deputado Mandetta, Presidente 

da Comissão de Seguridade Social, possam, ao longo do dia de amanhã, dialogar de forma particular, porque 

esse assunto é bastante complexo. Pelo que eu acompanhei ao longo do dia do Deputado Mandetta, a 

Comissão de Seguridade Social está se encontrando extremamente desconfortável com a inclusão desses seis 

pontos, como sendo itens para atingir os percentuais da saúde. Sem querer entrar no mérito, mas apenas 

fazendo um apelo ao Relator, que teve tanta flexibilidade, ao longo desses meses em que elaborou seu relatório, 

que tenha este último ato, principalmente com a Comissão de Seguridade Social, com o Deputado Mandetta e 

com os outros que aqui, sem sombra de dúvida, não abordaram esse tema, mas que também se encontram 

desconfortáveis. 

Então, a minha intervenção é apenas no sentido de elogiar V.Exa. pelo relatório e pela flexibilidade. 

V.Exa. sabe que sempre esteve com os representantes de diversas bancadas de todos os Estados e 

sempre tentou atendê-los da melhor forma possível. Aproveitando aqui a questão de ordem do Deputado Milton 

Monti e também o meu questionamento, como ficará resolvida esta questão do Fundo Partidário que, sem 

sombra de dúvida, aflige a todas as bancadas de todos os partidos do Congresso Nacional? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Temos a questão de ordem do Deputado Milton 

Monti. Depois eu vou encaminhar esta reunião. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Em relação justamente a esse assunto, eu quero cumprimentar 

V.Exa., Presidente,...  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - É muito contrabando para... 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Nós não estamos discutindo o relatório ainda, e eu vou justificar 

por quê. Nós temos três questões que o Relator, com toda a sua propriedade e conhecimento... O Relator é 

Senador experiente desta Casa e desta Comissão, especialmente, como todos aqui o são. Em três questões 

específicas — Fundo Partidário, a questão trazida por Tocantins e a trazida por mim, da Comissão de Viação e 

Transportes —, S.Exa. precisa de uma autorização deste Plenário para que possa introduzir isso no relatório, 

para que, depois de introduzido, se autorizado pela Comissão, entre então na discussão do relatório. 

Pelo que ouvi aqui do Deputado Duarte Nogueira, essa é uma questão que parece ser consensual. 

Então, quero submetê-la a V.Exa., para saber se esta Comissão pode tomar essa decisão. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu poderia fazer uma observação e ir na mesma 

direção? 

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

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Primeiro, eu quero agradecer as palavras ao Deputado Felipe 

Maia. Depois, quero dizer que estou pronto para fazer a discussão sobre a saúde. Dos seis pontos que foram 

levantados pela Comissão de Seguridade, dois nós retiramos, efetivamente. Estamos à disposição para discutir 

os outros, mas eu entendo que o que estamos fazendo é agregar despesa à saúde, ampliar o limite da saúde, e 

não há em tese correspondência com os Estados. Os dois pontos que eram os mais questionáveis, que era a 

questão do lixo, da coleta de lixo, e a questão do funcionamento da Agência Nacional de Saúde, eu já retirei do 

relatório. Os outros pontos eu estou à disposição para discutir. Não é um desrespeito nem ao Senador Flexa 

Ribeiro, a quem esbocei minha posição, nem à Comissão de Seguridade. 

Quero dizer que o documento encaminhado pela Comissão de Seguridade foi referenciado no relatório 

do Senador Flexa Ribeiro. E eu referenciei o relatório do Senador Flexa Ribeiro. Então, de certa forma, essa 

questão foi tratada no meu relatório. Mas nós estamos exatamente prontos para discutir e verificar qual vai ser a 

decisão da Comissão. A decisão que for da Comissão, claro, nós vamos acatar. 

Quero registrar o seguinte: apesar de nós estarmos apresentando o relatório final e geral do 

Orçamento, o ponto que diz respeito aqui às três emendas não faz parte do Relatório-Geral. Na verdade, é uma 

autorização, é um adendo ao relatório preliminar. Então, o que estou pedindo aqui é que esta Comissão autorize 

hoje um adendo ao relatório preliminar, autorizando-me a fazer emenda de Relator para o fundo partidário, para 

a bancada de Tocantins e para a questão da substituição da emenda da Comissão. 

Portanto, não é discussão nem votação do Relatório-Geral, mas do relatório preliminar, que já foi 

aprovado e discutido há um tempo. Portanto, isso pode ser feito tranquilamente se for a decisão da maioria dos 

senhores e senhoras. 

Quanto ao mérito da discussão do Relatório-Geral, aí, sim, nós discutiremos amanhã essa questão da 

saúde, as outras questões, a questão dos servidores, a questão da Defensoria Pública, que estamos tratando 

junto ao Governo. 
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Quero registrar que, na questão da Defensoria Pública, até por um respeito à Defensoria, de quem eu 

sou ardente defensor, a ideia é que possamos negociar com o Governo uma forma de chamamento desses 

servidores. Não adianta impor efetivamente uma emenda e o Governo vetá-la depois, não chamar os servidores. 

Então, isso está sendo negociado com o Governo Federal através do Presidente Paulo Pimenta, através do 

Deputado Cláudio Puty, através de mim e de outros Parlamentares que trataram dessa questão. 

Então, há toda uma boa vontade no sentido de tentar construir uma saída para a questão da 

Defensoria. Não é simplesmente a colocação da emenda que vai resolver o problema. Senão, seria fácil colocá-

la e, depois, seria vetada e não teríamos nenhuma responsabilidade. 

Para encerrar, gostaria de pedir a votação do adendo para fazer as três emendas que referenciei. E a 

discussão da questão da saúde e de outras matérias nós faríamos oportunamente, quando forem autorizadas 

pelas Lideranças ou for cumprido o Regimento da forma que se expressa. 

Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, por uma questão de organização da própria 

reunião, o Relator acabou de colocar aquilo que até já havíamos dito há instantes, na forma de votar, deliberar 

sobre o adendo, para que S.Exa. possa ter autorização da Comissão para fazer esses ajustes que foram aqui 

colocados no parecer preliminar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estamos providenciando o requerimento formal para 

poder submetê-lo... 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - E, em seguida, quero dizer a V.Exa. que o roteiro que 

V.Exa. vai fazer, antes do encerramento da reunião, ou seja, dar por lido o parecer, abrir a discussão para que 

possamos apresentar os destaques, mas sem encerrar a discussão... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado, veja bem. Por mais que nós façamos na 

quinta-feira a discussão e a votação, temos um conjunto de questões a ser resolvido pela Comissão. Por 

exemplo, para que possamos tratar da alteração do Anexo V, temos que fazer uma mudança na LDO. Amanhã, 

chegará ao Congresso Nacional um PLN que altera a LDO, de modo a abrir prazo para que possa ser 

encaminhada essa questão do anexo. E esse tema terá que ser tratado amanhã, bem como outros temas. 

Espero que possamos, durante o dia de amanhã, construir um entendimento que nos permita iniciar a 

discussão. Havendo compromisso de que a votação será na quinta-feira, não vejo por que não. Em poucos 

minutos, quantos Deputados já mostraram interesse em discutir alguma matéria? Por que não, conforme acordo 

e entendimento, amanhã, termos um bom prazo para que todos os Parlamentares apresentem aqui suas 

questões? 

Então, vamos tentar fazer esse esforço. Vou chamar uma reunião para amanhã às 10h. Ela já está 

convocada. Depois, teremos outra às 14h30min; outra, às 18h; outra, às 20h. Na quinta-feira, há uma série de 

reuniões já convocadas. 
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Requerimento do Senador Romero Jucá, para inclusão na pauta, nos termos do art. 204, parágrafo 

único, de proposta de alteração do parecer preliminar. 

Os Srs. Deputados que concordam com a inclusão na pauta permaneçam como se encontram.  

(Pausa.) 

Aprovada. 

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

Aprovada. 

Vamos votar o requerimento. 

Proposta de alteração nº 2, de 2012, ao parecer preliminar ao PL nº 24, de 2012, aprovado em 20 de 

novembro de 2012. 

Seção V - Das Emendas do Relator. Inclua-se novo item, com a seguinte redação:  

17.1. Há alocação de recursos à Funcional Programática 28846090904130001, manutenção e operação 

dos partidos políticos nacionais até o valor de 100 milhões de reais. 

Em discussão. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, pelo PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pelo PDT. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente,  entendemos que qualquer 

negociação que pudesse ter sido feita antecipadamente com o Poder Executivo estaria amparada para que 

viesse na proposta de Orçamento uma revisão das cotas do Fundo Partidário. A inclusão, sem esse processo de 

negociação, nesse período de fim de ano, sob nosso ponto de vista, vai gerar, contra o Congresso, contra a 

Comissão Mista de Orçamento, contra os partidos políticos, uma situação bastante crítica por parte da mídia. 

Essa é uma matéria com a qual não temos a obrigação de nos expor. Quero, portanto, pela Liderança 

do PDT, encaminhar minha posição contrária. Entendo a preocupação do Relator. Isso deve ter sido fruto de 

diálogo, entendimento, ponderação entre as Lideranças. Mas não me sinto autorizado pela bancada do PDT a 

concordar com a inclusão desse tema, porque entendo que ele vai nos expor, independente do mérito e da 

necessidade, vai nos colocar em uma posição muito precária. Isso vai ser traduzido pela grande mídia como um 

presente de Papai Noel para os partidos políticos de mais de não sei quantos milhões. 

Eu acho que não precisamos nos expor dessa forma. Se há legitimidade, na defesa da revisão das 

cotas do Fundo Partidário, que isso possa ser feito no momento, com mais amplitude, com mais abertura. Creio 

que não é contra isso que o Relator se posiciona, evidentemente. Mas como Líder do PDT, aqui, eu quero 

encaminhar particularmente contrário à inclusão desse ponto. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, apenas quero fazer uma observação, até para que 

o Plenário fique informado da forma correta. Não estamos fazendo revisão dos valores do Fundo Partidário deste 

ano. Estamos restituindo o valor deste ano. No ano passado, houve também uma emenda de 100 milhões. 

Portanto, o valor do Fundo Partidário que está vigente é o valor acrescido a essa emenda que estamos 
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colocando agora. Se não colocarmos a emenda, nós vamos reduzir o Fundo Partidário em 30%, o que 

efetivamente é um valor extremamente significativo e vai criar problemas para os partidos políticos, inclusive 

com demissão de pessoal e série de questões. 

Então, gostaria de dizer que não estamos fazendo nenhum acréscimo ao valor do Fundo Partidário 

deste ano. É importante que fique claro. Estamos apenas recompondo um valor que já é atualmente efetivado 

para os partidos políticos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Acho que está claro. Está bastante claro. O que o 

Senador explicou agora é fundamental. Não haverá nenhum acréscimo de valor no Fundo Partidário com relação 

àquilo que já está em execução no Orçamento de 2012. 

O SR. DEPUTADO LEONARDO GADELHA - Pelo contrário, Sr. Presidente. Em termos reais, há um 

decréscimo, já que não há aumento. 

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

Em votação a proposta que li, há poucos minutos, de alteração ao PL nº 2, de 2012, ao parecer 

preliminar. 

Representação da Câmara dos Deputados. 

Os. Srs. Parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Com o voto contra do 

Deputado Paulo Rubem Santiago.  (Pausa.) 

Aprovado. 

Representação do Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Próximo item. 

“Requeiro inclusão na Ordem do Dia, nos termos do art. 214, de proposta de alteração”.  

É aquela questão para atendermos ao Tocantins: 

“Requeiro autorização para inclusão na pauta”. 

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

Aprovado. 

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

Aprovado. 

Proposta de alteração do Parecer Preliminar nº 24, de 2012. 

Inclua-se novo item na Seção V - Das Emendas do Relator: alocação de recurso à Funcional 

Programática 26782207571430017, adequação de trecho rodoviário na BR-153 do trecho divisa de Goiás-

Tocantins-Wanderlândia, no Estado de Tocantins, até o valor de 30 milhões de reais. 
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, pela ordem. O outro destaque diz respeito ao 

ramal ferroviário. Esse é o de Tocantins. Então, na verdade, o que nós aprovamos anteriormente foi o do ramal 

ferroviário. Agora, nós estamos votando o de Tocantins. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não votamos ainda. Só Fundo Partidário, por 

enquanto. Depois vai ter o terceiro. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Aprovou a inclusão de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vamos votar agora esse. Depois vamos votar o 

terceiro. 

Em discussão. 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovado. 

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

Aprovado. 

Está chegando ao nº 3. 

Antes de chegar ao nº 3, quero dar conhecimento a V.Exas. de relatório parcial da comunidade criada 

no e-Democracia para a discussão da Lei Orçamentária: comunidade virtual criada com o objetivo de promover o 

amplo debate da sociedade sobre a Lei Orçamentária. 

Entre os dias 24 de outubro e 17 de dezembro, 2.526 pessoas participaram dessa discussão. Vinte mil 

e setecentos e vinte e oito páginas foram visualizadas: 28,23%, Brasília; 12,3%, Belo Horizonte; 5,91%, São 

Paulo; 5,45%, Rio de Janeiro; 3,87%, Salvador.  

O debate foi realizado de diferentes formas de participação. Cento e cinquenta e seis sugestões de 

emendas às despesas foram enviadas aos Parlamentares. 

Foram apresentadas 156 sugestões, que corresponderam a 53 ações orçamentárias, 188 emendas de 

bancadas, 25 emendas de Comissão e 3.425 emendas individuais. Convergiu para essas emendas um total de 

3.638. 

Amanhã vamos trazer um relatório completo de participação da comunidade. 

Parabéns a nossa equipe do e-Democracia! 

O SR. DEPUTADO LEONARDO GADELHA - Sr. Presidente, pela ordem. Antes de V.Exa. encerrar, por 

orientação do Relator, gostaria de pedir aos pares a aquiescência, a fim de promover uma pequena alteração 

numa emenda de minha autoria, individual, ou seja, modificar a localidade de alocação do recurso. Eu consignei 

500 mil reais para a Universidade Federal de Campina Grande construir um anfiteatro. Em virtude de um 

equívoco, no momento da digitação, foi consignada a sede da Universidade Federal, em Campina Grande, e não 

o campus, onde eu efetivamente gostaria de alocar recurso, na cidade de Sousa, interior da Paraíba.  

Então, gostaria de solicitar a aquiescência, por orientação do Relator, aos pares nesse sentido.  
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Não há modificação quanto à unidade orçamentária; não há modificação quanto ao objeto; não há 

modificação quanto ao valor; apena quanto à localidade onde está instalado o campus da Universidade Federal 

de Campina Grande. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, em discussão a solicitação do Deputado 

Leonardo Gadelha.  

Parece-me bastante razoável, inclusive seremos convidados para a inauguração desse anfiteatro, em 

Sousa — churrasco, carne de sol, ... 

O SR. DEPUTADO LEONARDO GADELHA - Está convidado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... Toda Comissão, em Sousa. 

Em discussão. 

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

Os Srs. Senadores ...  

A comunidade de Sousa agradece. Foi autorizado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quero agradecer aos taquígrafos Eliana e Mário, que 

permanecem até agora conosco. 

Estamos só aguardando chegar aqui a redação da proposta do Deputado Milton Monti.  

Os Srs. Deputados que quiserem fazer algum registro, desde que não seja considerado discussão ... 

(Não identificado) - Sr. Presidente, quero parabenizar o Senador Romero Jucá pelo seu relatório, 

parabenizar também esta Comissão pelas emendas, pelas propostas e pelo entendimento que está sendo 

formado aqui pelo diálogo democrático e pelas mentes inteligentes do Congresso Nacional. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, gostaria também de cumprimentar V.Exa. pela 

condução dos trabalhos e da mesma forma cumprimentar o Senador Romero Jucá. V.Exas., que já têm vários 

mandatos nesta Casa, sabem que esta é uma Comissão muito importante do Congresso Nacional.  

Acho que com todas as discussões que já tivemos e que haveremos de ter ainda sobre várias questões 

— saúde, controles orçamentários, obras em andamento —, nós estamos realizando um trabalho bastante 

satisfatório. Eu já participei, em outras ocasiões em que chegávamos próximos aos dias 29, 30 de dezembro 

ainda numa situação muito mais crua do que estamos vivendo neste momento. 

Por isso quero aqui cumprimentar V.Exa. pela condução dos trabalhos e todos os coordenadores 

partidários que têm assento nesta Comissão. Os coordenadores, que representam os partidos políticos nesta 

Casa, evidentemente, desempenham um papel fundamental no sentido de encontrar consensos para que o 

Orçamento Geral da União possa ser votado. É uma peça importante. 

Sabemos que o orçamento brasileiro ainda está longe de ser o ideal, no sentido, inclusive, da sua 

própria execução. Temos que aprimorar a execução do orçamento, temos que tratar a questão das emendas 

individuais, de que forma o orçamento deve ser realmente executado. Vejo que esta Comissão tem, ao longo 

desses anos, avançado muito no seu controle, na observância das questões constitucionais, das suas 
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atribuições. Enfim, acho que estamos chegando neste dia 18 numa situação que vai ensejar ainda uma série de 

discussões. Sem dúvida, é uma situação que pode remeter aqui... A permanecer o entendimento, essa boa 

convivência de todos os partidos da Casa, nós vamos conseguir terminar o ano com o Orçamento Geral da 

União votado. 

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

Deputado Eliseu Padilha. 

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Senadores, atendendo ao 

chamamento de V.Exa., quero fazer aqui também um breve registro. 

O primeiro deles é com relação à condução da Presidência, não porque já conheça e seja admirador 

das qualidades pessoais de V.Exa., Deputado Paulo Pimenta, há muito tempo, mas, sim, pelo desempenho que 

V.Exa. tem e está tendo, à frente desta Comissão — dificílima e importante Comissão. 

A condução desta Comissão exige muita tranquilidade, muita capacidade de negociação. Há uma 

tendência — eu sei por que já estive do outro lado — de o Poder Executivo sempre ter um pouco mais de 

participação neste momento. O Presidente, com toda a qualificação pessoal que tem, com todo o respeito, com 

toda a consideração, conseguiu demarcar bem o território que é do Poder Legislativo e o território que é do 

Poder Executivo. 

Este é um registro importante porque — eu que estou aqui há muito anos e já participei desta Comissão 

em outras oportunidades — nós vamos ver que a máquina, a estrutura da Comissão melhorou muito, e os 

Parlamentares procuram fazer jus e incorporarem-se a essa melhoria da atividade. Portanto, V.Exa., Sr. 

Presidente, tem conduzido muito bem.  

Há também uma palavra ao nosso Relator, Senador Romero Jucá, companheiro de partido, amigo 

pessoal, mas que foi o chefe nosso. Eu fui Relator Setorial e tive o privilégio de dividir com S.Exa. algumas 

preocupações. Sorte minha que as reclamações caíram nele e não em mim, portanto, eu quero aqui agradecer o 

anteparo, o para-choque. Foi muito facilitada a nossa participação, o nosso trabalho pela qualificação e 

compreensão do nosso Relator, que se multiplicou e cobriu a parte dele e dos Relatores Setoriais também. 

Por último, a nossa assessoria aqui na Comissão que, da melhor e mais alta qualificação, facilitou o 

nosso trabalho, fez com que estivéssemos, no tempo — nós estamos relativamente adiantados em relação ao 

que já se viu —, conseguindo dar cabo da nossa missão. Quero, desde já, cumprimentá-la. 

Por fim, não poderia deixar de falar ainda sobre a questão dos nossos defensores públicos federais. Há, 

pelo que sinto, um semicomprometimento de toda a Casa para nós construirmos uma solução para que o Brasil 

não fique com a sua população mais necessitada sem o atendimento da sua necessidade maior, que é ter 

acesso ao Poder Judiciário. Sem acesso ao Judiciário por parte da população, o sistema republicano fica 

efetivamente deficitário. Não se caminha só com dois desses três importantes Poderes. 

Portanto, Sr. Presidente, parabéns e obrigado pela distinção de ter participado desse trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 
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Deputado Marcus Pestana. Depois vamos encaminhar. 

O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Presidente, eu quero fazer uma semiobservação (risos) na 

minha semi-ingenuidade de professor de Economia, mas só para aduzir um argumento.  

O Congresso é muito pródigo no autoelogio. A gente fica aqui enaltecendo o nosso valor institucional, e 

nem sempre a opinião pública tem a mesma percepção. Eu queria só dar uma dimensão da gravidade do 

orçamento monetário paralelo. Há o diligente esforço do nosso experiente Relator, Senador Romero Jucá, todo 

esse trabalho de 15 bilhões, mas nós, em 5 anos, já colocamos 300 bilhões no BNDES, fora de qualquer 

controle da sociedade e do Congresso. São decisões burocráticas onde se escolhem vencedores e perdedores.  

O nosso experiente e nada semirelator Romero Jucá — é um Relator por inteiro — só conseguiu influir 

em 15 bilhões de decisões, enquanto, para alguns burocratas, é transferido um poder que a sociedade não lhes 

deu de manipular 300 bilhões. 

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

O SR. SENADOR JOÃO COSTA - Presidente. 

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

O SR. SENADOR JOÃO COSTA - Em meu nome e em nome da bancada do Tocantins, agradeço pela 

compreensão e atenção de V.Exas., dos demais integrantes desta Comissão e dos servidores desta Casa que 

tanto contribuíram para que tudo acontecesse. 

Muito obrigado. 

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

“Requeiro, nos termos do art. 214, parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do Senado Federal, 

a inclusão da Proposta de Alteração do Parecer Preliminar nº 013/2012.”  

Em discussão. (Pausa.)  

Em votação na representação da Câmara. (Pausa.)  

Aprovado.  

Em votação na representação do Senado. (Pausa.)  

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado. (Pausa.)  

Aprovado. 

Proposta de alteração do parecer preliminar ao PLN nº 24, de 2012, Seção V, Das Emendas de Relator. 

Inclua-se novo item, a chamada “Emenda Deputado Milton Monti”. Vou batizá-la dessa forma.  

Inclua-se 17.1.14: alocação de recursos, classificação funcional e programática, em adequação de 

ramal ferroviário no perímetro urbano para eliminação de pontos críticos entre os Municípios de Botucatu e 

Bauru, no Estado de São Paulo, até o valor de 22 milhões de reais.  

Em votação. 

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

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

Aprovada. 

Antes da conclusão dos trabalhos, com a palavra o Vice-Líder do Governo, Deputado Cláudio Puty.  

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Obrigado, Presidente.  

Quero só fazer uma breve saudação ao trabalho feito pelo nosso Relator, Senador Romero Jucá, e ao 

seu trabalho, Presidente, assim como o de toda a equipe técnica e de toda a equipe de assessoria da Liderança 

do Governo nesta Comissão. 

Queria falar da importância da presença da base do Governo e da importância também do debate aqui 

trazido pela Oposição. São muito relevantes os pontos levantados pelo Deputado Marcus Pestana. Quero 

agradecer pela postura republicana, altiva e certamente comprometida com o Brasil. Teremos aí dois dias de 

intenso debate, de ajuste do Orçamento. Esperamos encerrar os trabalhos na quinta-feira, fazendo o melhor 

para o País. 

Gostaria de fazer um último elogio, falando nessa série de elogios, ao Senador Romero Jucá, por quem 

tenho visto o empenho de S.Exa. no sentido de garantir que a Defensoria Pública da União chame, no ano de 

2013, os concursados para os cargos criados neste Congresso. 

Boa noite, Senador, Presidente, e até amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Deputados e Srs. Senadores, por uma questão 

de justiça, informo que todo o trabalho feito foi fruto de uma construção no ano inteiro.  

Com duas pessoas, os Deputados Duarte Nogueira e Felipe Maia, eu me vejo obrigado a compartilhar 

todo o trabalho que nós desenvolvemos na Comissão neste ano. Sem a participação deles, essa construção não 

teria sido possível. Então, fica aqui, antecipadamente, o meu agradecimento aos Coordenadores da bancada do 

Democratas e do PSDB.  

Vou encerrar a reunião. Fiz um acordo com o Deputado Giovanni Queiroz. Temos que encerrar a 

reunião hoje. Já comuniquei a S.Exa. que amanhã não vou encerrar. Vou só suspender. A reunião de amanhã 

está marcada para iniciar às 10 horas. Teremos uma pauta bastante extensa.  

A reunião de hoje está encerrada. 

 




