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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sras. e Srs. Parlamentares 

presentes, há número regimental para abertura dos trabalhos. 

Eu declaro iniciada a 1ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação de matérias constantes 

da Pauta nº 18, de 2013.  

Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

Aviso. 

Informo aos senhores servidores da Casa, inclusive requisitados, secretários 

parlamentares e quaisquer outros que prestem serviço nas dependências da 

Câmara dos Deputados que, a partir da próxima reunião desta Comissão, deverá ser 

observado rigorosamente pelo serviço de segurança deste plenário o cumprimento 

do art. 1º do Ato nº 12, de 17 de março de 1976, da Câmara dos Deputados. Ou 

seja, é obrigatório o uso de traje passeio completo ou uniforme na dependência do 

edifício principal e do edifício Anexo II da Câmara dos Deputados. Na última reunião 

desta Comissão, diversos funcionários estavam de camiseta. Isso não será mais 

tolerado. Informo, por oportuno, que dentro deste plenário as cinco primeiras fileiras 

de bancadas são reservadas exclusivamente aos Parlamentares, não sendo 

permitido o seu uso por qualquer outra pessoa. Essa disposição deverá ser 

observada rigorosamente pela segurança.  

Está aberta esta reunião. 

Passo a palavra ao Senador Walter Pinheiro. 

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, quero só compartilhar aqui um pouco do que nós discutimos no 

Colégio de Líderes e fazer uma sugestão. Depois daquela reunião, Deputado Danilo 

Forte, nosso Relator, nós ainda conversamos com o Deputado Domingos Sávio, 

pela Oposição, e com o Presidente da Comissão, para que chegássemos a um 

entendimento na apreciação, principalmente no auxílio ao trabalho de V.Exa., que 

não é dos menores. 

A proposta que gostaríamos de fazer a esta Comissão é que, no dia de hoje, 

pudéssemos recepcionar os destaques, fazendo todo esforço para que as Sras. e os 

Srs. Parlamentares pudessem apresentar os destaques. Transferiríamos esta 
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reunião para a próxima terça-feira, quando, já preliminarmente, a Comissão que foi 

constituída hoje, em conjunto com o Relator, discutiria os destaques. Na próxima 

terça-feira, V.Exa., Deputado Danilo Forte, já apresentaria esses destaques, e 

abriríamos aqui a discussão. Se não houver mais quem queira apresentar 

destaques, nós promoveríamos o encerramento da discussão — não havendo quem 

queira discutir, é óbvio — e passaríamos, inclusive, à discussão da matéria, na 

perspectiva da apreciação. 

Então, não cercearíamos a oportunidade para quem quiser apresentar 

destaque no período da discussão, mas vamos fazer um esforço, de hoje até a 

próxima terça, para tentar recepcionar todos os destaques possíveis. Nesse período 

a Comissão vai trabalhando com V.Exa. para chegarmos a um bom termo e, se 

possível, na terça ou talvez quem sabe na quarta, já estarmos em condições de 

apreciar o relatório. 

Era essa a proposta que eu queria fazer a este colegiado, Presidente. Nós 

chamaríamos a próxima reunião para terça-feira, V.Exa. acionaria a Comissão já a 

partir de amanhã e faria a distribuição — obviamente, observadas as boas maneiras 

e inclusive os trajes agora ajustados —, para vermos se é possível recepcionar os 

destaques até hoje à noite e termos condições de discutir com o Relator amanhã e 

na quinta. Na terça, de manhã, daríamos uma burilada e abriríamos a discussão da 

matéria na terça à tarde. Em havendo concordância com o texto, nós passaríamos à 

apreciação da matéria.  

Era essa a proposta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Walter 

Pinheiro. 

Nós recebemos 471 destaques até o presente momento. Esses destaques, 

conforme acordado na reunião de Líderes, serão distribuídos, agregados, 

aglutinados, em 8, 9, 10 eixos ou grupos setoriais, que já foram submetidos ao 

Relator Danilo Forte pela Assessoria desta Comissão como proposta, sendo 

distribuídos através da Comissão de Admissibilidade de Emendas, que irá avaliar 

cada destaque e colocá-lo no seu subgrupo, para que a gente possa votá-las em 

grupo. 
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Passo a palavra ao Deputado Claudio Cajado, para que faça suas 

considerações. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. 

e os demais Parlamentares. 

Nós tivemos uma reunião de Líderes pela manhã. Efetivamente, é uma forma 

de tentarmos dar celeridade à questão. 

Agora eu indago de V.Exa.: nós vamos fazer esse acordo de procedimento, e 

o prazo para apresentação dos destaques permaneceria aberto até terça-feira? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Terça-feira. Até o final da 

discussão, que seria na terça-feira. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Até o final da discussão. Se, até lá, 

nós fizéssemos todos os ajustes junto ao Relator, poderíamos exaurir o assunto na 

mesma terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Essa é a intenção. A intenção é 

essa. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Há a questão até da votação. É 

importante que, se conseguirmos exaurir com o Relator... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tenho certeza de que o 

Relator, com essa sapiência... 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Nós teríamos o tempo de amanhã, 

quinta-feira e a própria terça-feira para que o Relator pudesse absorver as 

demandas, principalmente das Oposições. 

Eu me sinto completamente cortado nas emendas que apresentei. Existe uma 

questão conceitual do partido, da qual não vamos abrir mão. Então, é importante 

que...  

Nós não estamos aqui levando a questão para o lado da Oposição ou da 

Situação, mas do País. Repito o que disse na reunião de Líderes, Senador Pinheiro: 

o Brasil está passando por dificuldades macroeconômicas — e o dólar é um dos 

exemplos — com o afrouxamento nas regras constantes da LDO no ano passado. 

Em vez de uma meta de superávit fiscal, tornou-se uma intenção atingir o superávit 

fiscal.  
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O mercado não aceita meios-termos — ou é ou não é. Eu não conheço meia 

gravidez; ou está ou não está. As contas que foram ajustadas no ano passado, com 

antecipação de dividendos de estatais etc., para maquiar o atingimento do resultado 

final do superávit, também não foram bem aceitas pelo mercado. Quem diz isso não 

sou eu. Basta qualquer um de V.Exas. ler o Relatório Focus para ver como o 

mercado vê essa situação. 

Portanto, nós temos que estabelecer algumas premissas fundamentais. Eu 

relevo essa questão de Oposição e Situação para pautarmos a discussão no País. A 

partir disso, eu espero que o espírito do Relator seja republicano e democrático e 

que nós possamos apresentar... 

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO  - O Relator disse que a carne é fraca, 

mas o espírito é forte. (Riso.) 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deixe-me falar por mim mesmo. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para concluir, eu apresentei várias 

emendas e destaques. É claro que eu vou ressaltar três ou quatro pontos, talvez 

oito; alguns são importantes e para outros não precisaríamos pedir verificação.  

Quero dizer que talvez não seja tão fácil atingirmos esses objetivos. 

Necessitamos, efetivamente, da anuência, da concordância do Relator em aquiescer 

a nossa proposta. 

Foi feito também, não sei se V.Exa. vai colocar para deliberar, neste momento 

ou na terça-feira, o acordo de procedimentos para votação dos destaques por 

temática, o que eu acho interessante. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Neste momento. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Neste momento? Podemos exaurir 

a temática econômica, fiscal etc., com o critério da criação da Subcomissão. 

Portanto, nós, o Democratas, concordamos com essa proposta e achamos 

que ela demonstra a responsabilidade das Oposições. Eu falo em nome do DEM. 

Com certeza, o Deputado Domingos Sávio, que coordena o PSDB, também o fará. 

Nós estamos aqui não para fazer a política que ficou no passado, do quanto pior, 

melhor, quando quem é Governo hoje era Oposição. Nós estamos aqui pautando 

uma discussão republicana. Se tivermos de acelerar, como propõe o Relator, para 

votar no dia 17, só vai depender dos entendimentos para que isso ocorra.  
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Da nossa parte, nós queremos defender o nosso ponto de vista, e o faremos, 

se houver acordo, com absoluta transparência e aquiescência naquilo que for melhor 

para o País. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Cajado, V.Exa. não 

pode se emocionar tanto, porque está com a saúde fragilizada. Então, tem que se 

acalmar. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem. Por sinal, eu queria 

justificar, e pediria que constasse nos Anais, a minha ausência na semana passada. 

Eu fui hospitalizado no domingo, no Hospital São José, em São Paulo, e permaneci 

até sexta-feira. Portanto, não pude participar das Comissões. Como a ausência tem 

que ser justificada aqui, eu já o faço, neste momento, de forma oral. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Por favor, depois encaminhe 

formalmente, por escrito. Está consignado em ata. 

Passo a palavra agora ao Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente. 

Em primeiro lugar, o espírito participativo da Comissão é muito altivo, muito 

bom e fortalece muito as energias democráticas, mas esse processo já vem em 

curso: nós já fizemos um relatório preliminar; com base nesse relatório preliminar, 

nós fizemos um amplo debate, inclusive com audiências públicas; depois nós 

estabelecemos o prazo das emendas. Com as emendas, na semana passada, foi 

concluída a proposta do relatório. O prazo dos destaques era para se encerrar hoje, 

naquele cronograma original que fizemos na leitura do relatório da LDO. 

Eu não me furto, não me nego ao debate, até porque gosto muito dele — a 

gente está sempre aprendendo com ele —, mas há a compreensão de que ninguém 

pode transformar a CMO numa academia. 

Até conversei com o Senador Randolfe, que fez uma observação sobre os 

eixos, e concluímos que temos quatro eixos que merecem um debate mais 

aprofundado.  

O primeiro é o das metas fiscais; inclusive, o Deputado Cajado tem uma 

preocupação muito grande com a questão do superávit primário.  
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O segundo é o de metas e prioridades, exatamente o que foi adensado com a 

preocupação de se ampliar o leque de atendimento na priorização da execução 

orçamentária.  

O terceiro é o da execução provisória, que é o caso das despesas 

ressalvadas em contingenciamento em função da não votação da LOA no prazo 

predeterminado. A questão do orçamento impositivo é uma grande bandeira, hoje, 

em todo o Congresso Nacional, e eu me orgulho de estar aqui ao lado deste nobre 

Relator do orçamento impositivo, o Deputado Edio Lopes, que fez um belo trabalho 

que será votado em segundo turno, hoje, na Câmara dos Deputados.  

O quarto eixo é o das obras com indício de irregularidades, que são as obras 

que geralmente criam problemas com relação a sua liberação, enfocando a 

fiscalização e a transparência, a necessidade de mantermos sob controle e 

averiguação para identificar irregularidades e sua devida suspensão. Ao mesmo 

tempo, a necessária transparência precisa ser dada a esses projetos que dependem 

de liberação de recursos públicos, mas sem cairmos no preciosismo ou nos prazos 

intermináveis de apurações que causam mais prejuízo do que lucro à sociedade, 

pela contenção das despesas extraordinárias que são propostas. 

Então, nós temos aí os eixos, conforme aquela orientação que foi colocada, 

para a gente identificar e fazer esse debate. 

Por outro lado, eu acho que, ao estender por mais uma semana o prazo para 

destaque, nós vamos dar ao destaque a dimensão das emendas. Nós tivemos 4.085 

emendas que foram trabalhadas aqui no final de semana. Agradeço a todos os 

consultores da Comissão Mista de Orçamento e ao Deputado Wellington Roberto, 

que passou o fim de semana comigo aqui, trabalhando, condensando as emendas 

que foram feitas, mas nós não podemos repetir o trabalho anterior, senão estaremos 

postergando o processo. 

Eu defenderia, Sr. Presidente e nobre Líder do Governo, Senador Walter 

Pinheiro, que, em vez de darmos mais uma semana, déssemos apenas 2 dias, até 

quinta-feira, para encerrarmos o prazo dos destaques. 

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO  - O problema é que o senhor só pode 

encerrar regimentalmente na discussão. 
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas nós estamos fazendo um acordo 

aqui. Esta é a Casa de acordos. É lógico que, se houver algum fato superveniente, 

podemos reabri-lo, porque senão ficamos sem parâmetro. 

O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - O que nós propusemos foi o 

seguinte: a gente abre terça-feira. Se ninguém quiser apresentar mais, legal, estará 

valendo o que nós negociamos até esta semana, só para não fugirmos do 

Regimento. Só isso. A ideia é esta mesma: tentarmos matar isso até quinta-feira. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Compreendendo o seu espírito 

legalista e regimental de V.Exa... 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Deputado Danilo, nós, do PT, 

também estamos reivindicando manter os destaques até terça.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu não ouvi. Eu não ouvi. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não pode encerrar o prazo da 

discussão. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu não estou encerrando o prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ele não está encerrando o 

prazo. 

Ele está propondo. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ah, mas não encerrar oficialmente 

o prazo.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Até quinta-feira; condensaríamos no 

final de semana. Na terça-feira, traríamos condensado; iniciaríamos o processo de 

debate e votação. Entendeu? É isso que estou propondo.  

O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Presidente, eu queria... Só uma 

questão de ordem. Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo. Nós temos 

uma ordem de inscrição aqui. Vamos respeitar a ordem de inscrição. O próximo 

orador inscrito é o Deputado Afonso Florence; logo a seguir, o Deputado João Dado 

e, logo a seguir, V.Exa., Weverton. 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Presidente, quero registrar que, 

da parte do Partido dos Trabalhadores, nós achamos oportuno manter o prazo até a 

terça-feira. Quero ponderar com o Relator Danilo a possibilidade de termos também 
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uma sessão sobre a evolução do quadro macroeconômico, que organiza a 

abordagem do Orçamento.  

Portanto, muito rapidamente, era isso. Nós queremos manter porque o PT, 

inclusive, muito provavelmente apresentará destaques de bancada, subscritos por 

toda bancada. Pode ser que o prazo até quinta seja muito exíguo. Como 

regimentalmente está previsto até terça, queremos insistir nisso.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Afonso. 

Só para equalizarmos aqui as conversas, foi realizada nesta manhã uma 

reunião de Líderes, na qual ficou acordado, preliminarmente, para ser submetido à 

deliberação do plenário desta Comissão, que nós receberíamos os destaques. 

Esses destaques seriam distribuídos em quatro grupos para que pudessem ser 

avaliados em bloco. Esse trabalho de distribuição desses destaques, nos quatro 

grupos, seria feito pela Comissão de Admissibilidade de Emendas, a CAE, desta 

Comissão.  

Estabelecemos, hoje de manhã, que o prazo de discussão seria até terça-

feira. Consequentemente, o prazo de aceitação desses destaques seria até terça-

feira, mas o Relator, para facilitar seu trabalho, pede que todos sejam sensíveis e 

apresentem seus destaques, no mais tardar, até quinta-feira, para dar tempo de ele 

passar quinta, sexta, sábado e domingo trabalhando. Fica difícil para ele fazer esse 

trabalho todo e chegar algum Parlamentar, que regimentalmente tenha permissão 

para fazê-lo, na terça-feira, com um pedido de destaque.  

Vamos fazer um trabalho de consciência para que todos apresentem, até 

quinta-feira, seus destaques, para que, na terça-feira, possamos começar a 

discussão efetivamente e terminá-la.  

Tem a palavra, dando seguimento, o Sr. Deputado João Dado. 

O SR. DEPUTADO JOÃO DADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Srs. Senadores, eu quero chamar a atenção, como eu fiz com o nosso Relator, 

Danilo Forte, para o Destaque nº 48 que apresentamos. Para aqueles que estão na 

CFT, Deputado Afonso Florence e tantos companheiros que estão nesta Comissão e 

na CFT, ele se refere a uma reserva de contingenciamento para as proposituras que 
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emanam do Poder Legislativo e que muitas vezes não têm a satisfação 

orçamentária, não têm adequação orçamentária.  

Já nos exercícios anteriores, nós conseguimos, na Lei Orçamentária, que 

houvesse uma reserva de recursos para satisfazer esses projetos, muitos de mérito 

inquestionável, mas que chegam na CFT e não encontram a previsão orçamentária 

antecipada. O que é a proposta? O que é esse destaque? Reservarmos um valor, 

100 milhões — esse valor já foi 200 milhões de reais, já foi 100 milhões, caiu para 

50 milhões. Enfim, ele foi mutável, ao longo dos anos. Neste ano, a nossa proposta 

é que ele possa ser inserido na LDO, num determinado montante que seja acordado 

entre todos os partidos, mas que ele permita que nós, do Parlamento, que o Poder 

Executivo, quando encaminha algum projeto que não está com a satisfação 

orçamentária, possamos, lá na CFT, oferecer a adequação orçamentária num 

acordo coletivo de todos os partidos e, com isso, não engessarmos e não 

prejudicarmos, às vezes, projetos que, no mérito, são absolutamente 

inquestionáveis, mas ficamos sempre com a barreira orçamentária fulminando a 

tramitação dessas proposições. 

Portanto, quero deixar registrado aqui o nosso pleito no sentido da aprovação 

desse destaque, do acolhimento pelo Relator. Não se trata de um pleito deste 

Parlamentar, mas do Congresso Nacional, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. 

Todos eles, que muitas vezes têm projeto nesta Casa, que não apresentam a 

satisfação orçamentária e poderiam, eventualmente, com essa medida, ter uma 

reserva de contingenciamento para essa específica finalidade. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputado João 

Dado. 

Na época em que o meu pai era foi Governador, existia uma rubrica chamada 

reserva de contingência, extremamente importante para o Orçamento do Estado. 

Acho extremamente pertinente o apelo de V.Exa. 

Passo a palavra ao Deputado Weverton Rocha. 

O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, gostaria de 

reforçar que, na reunião de Líderes, foi feita proposta uma pelo Senador Randolfe 

Rodrigues. Se não estabelecermos os eixos para serem apresentados os destaques, 
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o que nós vamos aqui estabelecer, através de acordo, até quinta-feira, Sr. Relator? 

O que vai acontecer? Na segunda ou na terça-feira, algum colega Parlamentar, com 

todo o direito que o Regimento lhe dá, apresentará destaque e só iremos lamentar, 

pois serão apresentados. 

Então, se fizermos uma agenda inversa, apresentando para os partidos e 

dividindo os eixos prioritários, poderemos demandar os colegas de bancada para 

que agilizem o trabalho e a apresentação dos destaques, a fim de que não 

tenhamos de discutir individualmente cada caso. Exemplo: tenho aqui dois 

destaques importantes. Se não acatados, pediremos, por bancada, votação em 

separado da questão do CAUC. Foi aceita parcialmente a liberação do CAUC. Em 4 

meses, o Município deve apresentar certidão junto aos órgãos federais para 

conveniar. Há também a questão do valor diferenciado de contratação da Caixa 

Econômica, que é de até 750, mas não passou. Nós defendemos que seja de 250 

até 1 milhão. 

Portanto, se formos discutir individualmente cada um agora, com certeza, não 

cumpriremos o prazo. Então, faço novamente esse apelo no sentido de que sejam 

seguidos os eixos propostos pelo Senador Randolfe Rodrigues na reunião de 

Líderes. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado 

Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Por que a gente não usa o instrumento 

muito usado de votar o substitutivo e ressalvar os destaques? Daí a gente garroteia 

exatamente, dá limite aos destaques na quinta-feira e o substitutivo é votado. Com 

isso se encerra o prazo para destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou fazer a consulta ao 

Plenário depois de ouvir todos os Deputados que estão aqui. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, na terça-feira. Pronto. Votamos 

o substitutivo, ressalvados os destaques. A partir de terça-feira não há mais 

destaques, apenas o consenso da bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Como estava determinado. 

Muito bem. 
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não, mas tem a discussão da 

matéria. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - V.Exa. está encerrando a discussão 

de forma precipitada, Relator. Assim muda-se até o acordo que a gente fez lá. Não 

funciona. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Calma, Relator. Nós estamos 

avançando. Vamos seguir o que nós combinamos na reunião de Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos colocar ordem. 

Deputado Claudio Cajado, V.Exa. já falou.  

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas a toda hora o Relator quer 

fazer uma nova proposta! 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não coloquei em deliberação a 

proposta dele. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A gente pode fazer um cronograma de 

debates a partir de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senador Randolfe. 

O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Sr. Presidente, meu caríssimo 

Relator, Deputado Danilo, eu quero me ater ao método e aqui quero concordar com 

o Deputado. Acho que avançamos bem, meu caríssimo Senador Walter... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senador Randolfe, V.Exa. me 

permite? 

O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou liberar a quinta coluna, 

na quinta mesa, porque muita gente está de pé. Como não há Parlamentares ali, 

solicito que ocupem a quinta coluna. 

Por favor, Senador. 

O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Obrigado, Sr. Presidente. 

Eu quero me ater ao método nesta reunião, pois foi o que nós combinamos 

mais cedo na nossa reunião de Líderes. Eu acho que temos que avançar nesta 

reunião no sentido de pacificarmos o método para construirmos o acordo 

necessário, para que, na terça-feira, façamos uma reunião produtiva — longa que 

seja, mas produtiva —, para atender o objetivo, que é o melhor objetivo para esta 
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Comissão, para o Congresso Nacional e para o Brasil: na terça-feira, nesta 

Comissão, votarmos a LDO. 

Nós avançamos na reunião de Líderes mais cedo no sentido de termos uma 

reunião aqui que debatesse um método que tornasse possível consagrar, da melhor 

forma possível, as emendas apresentadas. 

Quero suscitar e lembrar que chegamos inclusive a destacar que trazer para 

cá as 3 mil emendas, os 3 mil destaques era, por si só, uma forma de obstrução. 

Não era esse o interesse, inclusive o Deputado Domingos Sávio ressaltou que não 

havia interesse em se fazer qualquer obstrução. Eu acho que avançamos bem, 

caríssimo Relator, Deputado Danilo, no sentido de que, na terça-feira, nós façamos 

tudo, inclusive temos acordo para votar primeiro o substitutivo. Votamos o 

substitutivo, ressalvados os destaques, e depois apreciamos os destaques. Eu quero 

me sentir contemplado em vossa proposta de eixos, que foi apresentada aqui, as 

cinco propostas de eixos. Eu quero só me sentir esclarecido o bastante para 

concordar com a vossa proposta de eixos. V.Exa. apresenta uma proposta de eixos, 

e o primeiro ponto são Metas Fiscais. Quero entender que Metas Fiscais já está no 

tema de superávit.  

No tema de superávit, por exemplo, nós temos a compreensão do Deputado 

Claudio Cajado. Existe uma emenda do Deputado Cajado e uma emenda de minha 

autoria. A emenda de minha autoria é antagônica à emenda do nobre colega, 

Deputado Cajado. São antagônicas. O texto de V.Exa., eu diria, que é um meio-

termo entre as duas, mas eu acho que esse é um debate necessário, é um debate 

que temos que ter aqui na Comissão, com o tempo necessário. Então, quero 

entender que, quando V.Exa. coloca Meta Fiscal, nós debateremos aí todas as 

propostas que existem em relação a superávit.  

Sendo assim, fico contemplado se o debate Meta Fiscal for dessa natureza. 

Há outra questão: uma emenda de nossa autoria fala sobre a supressão do art. 66, 

que fala sobre a contabilização dos juros da dívida pública. Eu não sei se isso 

entraria em Meta Fiscal. Se entrar em Meta Fiscal, também me sinto contemplado 

com a proposta de encaminhamento de V.Exa.  

Temos o tema da Mobilidade Urbana. V.Exa. me disse que entra em Metas e 

Prioridades esse tema. Bom, a organização de V.Exa. contempla cinco grandes 
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eixos, cinco temas. Se nesses cinco temas estão contemplados Superávit Fiscal, 

Dívida Pública é contemplado em Metas Fiscais, e Mobilidade Urbana, que me 

parece que é claramente um dos anseios do que vem das ruas, das mobilizações 

das ruas do mês de junho. As mobilizações de rua trazem três grandes temas: 

Saúde, Educação e Mobilidade Urbana. Diga-se, de passagem, que V.Exa. 

contempla em vosso relatório — quero destacar isso — o tema Saúde como 

prioridade. Se nós tratamos isso em Metas e Prioridades, creio que os cinco eixos 

apresentados por V.Exa. podem ser a melhor metodologia para contemplarmos o 

conjunto dos temas aqui surgidos.  

Então, não tenho mais dúvidas a apresentar. Sinto-me esclarecido, Sr. 

Presidente, e de acordo com a proposta do Relator, desde que seja esse o 

encaminhamento, esses cinco temas, e desde que esses cinco temas contemplem o 

conjunto das emendas. Que encaminhemos para a votação, primeiro, do 

substitutivo, sem prejuízo dos destaques, na terça-feira.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Senador 

Randolfe. Com a palavra o Deputado Milhomen. 

O SR. DEPUTADO EVANDRO MILHOMEN - Na verdade, era uma dúvida 

que eu tinha que já foi retirada aqui. Na decisão da escolha de eixos, o Orçamento é 

muito amplo. São trabalhadas diversas questões na Lei Orçamentária. Eu tirei agora 

a dúvida com a consulta do Pedro com relação às emendas que foram rejeitadas na 

área da Comissão de Cultura, que é uma Comissão nova, que prioritariamente não 

seria discutida, mas ele já me disse que ela está sendo contemplada na área de 

Metas e Prioridades. Nesse caso, então, a minha dúvida foi sanada. Concordo com 

o Relator com relação ao procedimento.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Milhomen. 

Eu agora coloco em votação neste Plenário... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu estou 

aguardando a palavra aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Perdão. Então, o último inscrito 

é o Deputado Sávio.  

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, primeiro, dando 

sequência ao que entendemos da reunião de Lideranças, e o Senador Randolfe foi 
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muito feliz em dizer que lá nós nos preocupamos em estabelecer que hoje nós 

deliberaríamos sobre método, nós não estaríamos aqui votando conclusivamente 

nenhuma matéria, nem concluindo discussão de nenhuma matéria. Nós estamos 

dispostos — e fazemos uma demonstração absolutamente clara de que queremos 

isto — a construir um entendimento e estabelecermos um método e, eu diria mais, 

uma meta. A meta é que possamos chegar à terça-feira e termos construído, na 

própria terça-feira, um entendimento para votação. Contudo, vejam bem: nós não 

podemos votar aqui, não me parece adequado, nem de natureza regimental, que 

nós estamos deliberando que o prazo da discussão é até terça-feira. Isso não existe 

no Regimento. Na verdade, existe a meta de que nós possamos construir um 

entendimento e, feito esse entendimento, possamos partir para uma votação 

consensual, que vai ser mais simples para todo mundo. Se, porventura, não houver 

a construção de consenso em um ou outro ponto, não fica por isso prejudicada a 

prerrogativa parlamentar de manter determinado destaque. 

Por isso, é importante que fique claro que nós hoje estamos votando uma 

metodologia, que os destaques possam ser analisados em grupo, tendo-se em vista 

as grandes metas que o Orçamento deve englobar e as questões lembradas há 

pouco pelo Senador Randolfe Rodrigues envolvendo saúde, que também foram 

objeto de emenda de minha autoria visando garantir o não contingenciamento de 

recursos para a saúde — o que, parece-me, foi parcialmente contemplado. 

Tenho uma preocupação idêntica na questão da segurança pública, a de que 

não haja contingenciamento dos recursos para a segurança pública, outro grave 

problema que afeta o País hoje. Nós pretendemos analisar com mais detalhes com o 

Relator se isso está devidamente contemplado.  

Há uma questão extremamente importante, que deve estar entre essas 

metas, que tem tudo a ver com o pacto federativo, com a relação entre os entes 

federados. É algo que está no conceito geral de Orçamento, nas responsabilidades 

que têm que ser compartilhadas entre Estados, Municípios e a União. Nesse ponto, 

entra a Lei Kandir. A questão da Lei Kandir precisa estar muito clara. Foi objeto de 

emendas as mais diversas, por isso tem que estar contemplada num bloco. Creio 

que existe inclusive uma emenda de minha autoria que trata também da 

compensação a Estados e a Municípios, quando o Governo Federal promover a 
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desoneração no curso do exercício, abrindo mão de arrecadação que beneficie o 

Estado ou o Município. Que o faça, mas compense.  

Tudo isso ainda deverá ser objeto da construção de um entendimento. Feito 

esse entendimento, acredito que nós poderemos — aí sim, na terça-feira — fazer 

votação em bloco. Até lá, entendo que o que estamos votando aqui são 

procedimentos, sem prejuízo de que a discussão esteja em aberto e de que estará 

em aberto até o início da sessão de terça-feira. Isso facultará a qualquer Deputado 

ou a qualquer bancada, caso não consigam sentir-se contemplados em determinado 

assunto, destacar aquele assunto ainda em tempo, para que lhe seja garantida a 

prerrogativa da votação em separado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

No mais, reitero o nosso compromisso de buscarmos a construção do 

entendimento, respeitadas as posições ideológicas da bancada do PSDB. Informo, 

inclusive, que acabei de protocolar cerca de vinte destaques, não só de emendas de 

minha autoria, mas emendas do Deputado Bruno, do Deputado Otavio Leite e de 

outros colegas da bancada do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Domingos 

Sávio. 

Para atualizar, seguindo o requerimento e a sugestão do Senador Walter 

Pinheiro, fruto do acordo do Colégio de Líderes de hoje de manhã cedo, vou colocar 

em votação no plenário desta Comissão a metodologia sugerida pelo Senador. A 

metodologia é esta: agruparmos os destaques em cinco grupos, para que eles 

possam ser deliberados em bloco; nós vamos levar até terça-feira o limite para a 

discussão e, consequentemente, para o acatamento desses destaques. 

Pedimos, informalmente, aos membros da Comissão que apresentem os 

destaques até quinta-feira, para dar tempo ao nosso Relator de trabalhar esse item, 

durante o final de semana inteiro. 

Em discussão. (Pausa.) Não havendo quem queira discutir, coloco em 

votação na Câmara dos Deputados a aprovação dessa metodologia.  

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

(Pausa.)  

Aprovada. 
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Faço o mesmo na Casa do Senado Federal.  

Os Senadores que queriam discutir, se pronunciem. (Pausa.)  

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovada.  

Estamos assim acertados.  

Convoco para terça-feira, às 15h, a próxima reunião desta Comissão, para 

que possamos aprovar preliminarmente o relatório da LDO, sem prejuízo dos 

destaques a serem discutidos logo a seguir.  

Está encerrada a reunião. 


