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 O SR. PRESIDENTE (Senador Casildo Maldaner) - Caros Srs. Deputados e 

Senadores, como há número regimental para a abertura dos trabalhos, embora não 

sendo Presidente, mas na condição de membro da Comissão de Orçamento, 

declaro aberta a 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 19, de 2013. 

 Eu suspendo a presente reunião extraordinária, convoco a sua continuação 

para hoje, dia 3 de setembro, às 19 horas, neste plenário, e cancelo a realização de 

reunião extraordinária convocada para este mesmo dia, às 18 horas, em função de, 

no mesmo horário, haver uma reunião de Líderes. Às 19 horas, veremos se haverá 

condição de, aqui acontecendo a reunião, darmos sequência às matérias. 

 Sendo assim, agradecendo a compreensão de todos, informo que fica 

suspensa a presente reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 2ª Reunião 

Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 19, de 2013.  

 Informo ainda que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta 

eletrônica localizados nas bancadas.  

 Avisos: 

 A partir de agora, a CMO dispõe de serviços de envio de mensagens pelo 

celular — SMS. A Secretaria fará uso desse serviço para ter um contato mais 

eficiente e mais rápido com todos os membros desta CMO e do Colegiado de 

Líderes para avisar sobre reuniões, prazos finais de emendas, votações e outros 

assuntos importantes.  

 Juntamente com os membros da CMO e do Colegiado, um assessor de 

Liderança de cada Casa também poderá cadastrar o seu número de celular.  

Os membros que quiserem dispor desse serviço precisarão informar o 

número de celular aos servidores à Secretaria desta Comissão, que estarão 

recepcionando essas informações, ou dirigir-se ao balcão de atendimento da 

Secretaria.  

Esse item é extremamente interessante, foi criado agora, para que a gente 

possa manter todos os membros desta Comissão permanentemente atualizados 

sobre as decisões e convocações de reuniões para esta Comissão.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, Deputado Cajado. 

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

que será feita uma suspensão dos trabalhos. V.Exa. encerrará esta sessão e 

marcará outra para a próxima quarta-feira. Correto? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos marcar para quarta-feira 

próxima... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sim, de amanhã a oito... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Mas a sessão não será 

encerrada, será suspensa, porque a pauta é a mesma.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, queria indagar a V.Exa. o 

seguinte: o Relator vai apresentar o relatório sobre as sugestões ofertadas pelo 
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Governo e os destaques a serem avaliados pelo Sr. Deputado Danilo Fortes. 

Obviamente, isso, chegando às nossas mãos, ao nosso conhecimento, antes de 

quarta-feira da semana subsequente, poderemos analisar as alterações feitas  

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É importante. Peço à Secretaria da 

Mesa que, assim que a Comissão de Orçamento tiver essa informação do Relatório 

do Deputado Danilo Fortes com essas alterações, a Dona Socorro e equipe possam 

me enviar imediatamente, para que possamos fazer uma análise sobre as 

modificações que eventualmente ocorram.  

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Caso o Relator deixe para 

apresentar no dia, na quarta-feira... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...teremos dificuldade de votar.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro, claro. O compromisso do 

Relator é de apresentar esse relatório nas próximas 48 horas.  

 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Sr. Presidente, tem a questão, por 

exemplo, dos TRFs. Estamos fechados aqui, na maioria da Comissão, no sentido de 

S.Exa. acatar o Substitutivo do Deputado Andre Vargas. Não é? Queremos que 

S.Exa. acate isso antes. 

 Tem aquela questão também da CNI, da indústria, que a gente acertou 

também. S.Exa. tem de acatá-la antes.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Relator, sensível inclusive a 

sua argumentação última, em relação à CNI, já é um assunto transposto; em relação 

aos TRFs V.Exa. fez uma manifestação na última reunião e S.Exa. ficou de estudar 

isso de forma mais detida.  

O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Por que isso, para V.Exa. ter uma 

ideia, aqui, dentro da Comissão, temos mais de 60% que representam os Estados 

que vão ter os TRFs. Então, não queremos inviabilizar essa votação.  
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu até acho que, por ser de 

forma autorizativa, não tem problema nenhum que seja acatada a autorização para 

criação dos TRFs. 

Tem a palavra a Sra. Deputada Rose.  

O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO - Tem também a emenda substitutiva 

do Deputado Andre Vargas que queremos que S.Exa. a acate na totalidade.  

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, um 

esclarecimento.  

Nós tínhamos um acordo até hoje, à meia-noite: apresentação dos destaques. 

Não tendo sido apresentado o relatório, como ficará essa situação, para que a gente 

possa... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sra. Deputada, de forma 

regimental, os destaques podem ser apresentados enquanto houver discussão. A 

discussão deveria ter sido encerrada hoje e os colocaríamos em discussão. Como 

não há votação, teoricamente, a discussão vai ser prolongada e, portanto, o prazo 

de apresentação dos destaques também vai ser prolongado até quarta-feira que 

vem. Mas foi importante V.Exa. ter citado isso porque o Relator pede que não sejam 

apresentados destaques — já foram apresentados mais de 800 destaques —, senão 

ele não consegue concluir o trabalho.  

Então, ele pede que os destaques que porventura ainda tenham de ser 

apresentados, o sejam nas próximas 48 horas.  

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, infelizmente... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Apesar de, regimentalmente, 

até quarta-feira ser possível. 

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS  - Sr. Presidente, infelizmente, acho 

impossível atender o Relator, porque, democraticamente, esta Casa sempre fez uso 

dessas prerrogativas, até porque não conhecemos o relatório, vamos conhecê-lo. 

Portanto, os destaques vão continuar sendo apresentados. V.Exa. vai ter que ter 

essa compreensão. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, é regimental! V.Exa. tem 

toda liberdade de apresentar os destaques.  
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Só através desse instrumento as 

matérias poderão ser apreciadas e discutidas oportunamente.  

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É regimental. V.Exa. tem todo o 

direito de apresentar os seus destaques até o dia da votação.  

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É um compromisso do Relator, 

como o volume de informações foi extremamente significativo, de apresentar isso 

nas próximas 48 horas.  

Nada mais havendo a discutirmos, suspendo a presente reunião 

extraordinária e convoco sua continuação para o dia 11 de setembro, às 15 horas, 

neste plenário.  

A reunião está suspensa.  

(A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 2ª reunião 

extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 19, de 2013, alterada.  

Informo que a matéria está disponível nos terminais de pauta eletrônica, 

localizados nas bancadas. Há quórum para deliberação na representação da 

Câmara dos Deputados, bem como na representação do Senado Federal. 

Nós havíamos combinado, hoje, de votarmos a LDO, mas, por acordo com o 

Governo e os membros desta Comissão, nós resolvemos aguardar a decisão do 

Senado Federal sobre o orçamento impositivo. Como ele há de fazer parte da LDO, 

convém a esta Comissão aguardar que seja votado este tema no Senado Federal e, 

portanto, ele possa ser incorporado, na sua plenitude, no documento da LDO. 

Portanto, nós vamos transferir a discussão da LDO para a próxima quarta-feira. 

Informo ainda que desde 3 de setembro a CMO dispõe de serviço de envio de 

mensagens pelo celular. É a segunda vez que eu faço esta ressalva, por sua 

importância. Isso é inédito nesta Comissão, acho que vai dar agilidade e 

modernidade à tramitação e à comunicação entre os membros desta Comissão. 

Portanto, já dispomos de serviço de envio de mensagens pelo MSN. Esta Secretaria 

faz uso desse serviço para ter um contato rápido com todos os membros desta 

Comissão e do Colegiado de Líderes, para avisar sobre reuniões, prazos de 

emendas, votações e outros assuntos importantes.  

Juntamente com os membros da CMO e do Colegiado, nós também 

cadastramos um assessor de Liderança de cada Casa, que também poderá 

cadastrar o seu número de celular junto a esta Secretaria. Os membros que 

quiserem dispor desse serviço, mormente os nossos membros, precisarão informar 

os números dos celulares aos servidores da Secretaria da Comissão e à Secretária 

Socorro, que estarão recepcionando essas informações; e os demais, se desejarem, 

que se dirijam ao balcão de atendimento da Secretaria. 

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas 

por terem sido distribuídas antecipadamente. 

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

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes 

reuniões: 7ª reunião ordinária, realizada entre os dias 20, 21 e 22 de agosto, e 1ª 

reunião extraordinária, realizada no dia 27 de agosto de 2013. 
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As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril, fica 

dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas 

desta reunião. 

Informo ainda que a lista com o expediente será enviada pelo correio 

eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias nesta data. 

Vou partir agora para a Pauta nº 19, alterada, 2013.  

Um item da pauta foi retirado em decorrência do término do prazo 

estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, 

que é o relatório apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1.058, da Câmara 

dos Deputados, do Deputado Chico Alencar, o qual disciplina as relações jurídicas 

decorrentes da rejeição da Medida Provisória nº 611, de 2013, que abriu crédito 

extraordinário de 43 milhões de reais para serviços de telecomunicações para 

grandes eventos; determina que a execução orçamentária referente a essa ação 

seja interrompida imediatamente.  

Sobre a mesa requerimento de inclusão de pauta, do Deputado Fábio 

Ramalho, do PLN nº 4, de 2013, nesta reunião extraordinária. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Deputados que aprovam a inclusão extrapauta permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 

Os Senadores que aprovam esta inclusão extrapauta permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
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Portanto, passarei a palavra ao Deputado Fábio Ramalho, para que possa ler 

o seu relatório do PLN nº 4, de 2013. 

Tem S.Exa. a palavra. 

 O SR. DEPUTADO FÁBIO RAMALHO  - Obrigado, Presidente. 

  Por meio da Mensagem nº 46, de 2013, na origem, 

e com fulcro no art. 61 da Constituição Federal, a Exma. 

Sra. Presidenta da República submete à deliberação do 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 004, de 2013, que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no 

valor de 230 milhões de reais ao Orçamento Fiscal da 

União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento — MAPA.  

  De acordo com o art. 2º do projeto, os recursos 

necessários à abertura do crédito adicional ora proposto 

decorrem do superávit financeiro apurado no balanço 

patrimonial da União do exercício de 2012, relativo à 

remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. 

  A Exposição de Motivos nº 0075, de 2013, MP, de 

31 de maio de 2013, da Ministra de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, justifica a 

necessidade dos recursos. 

  Para atender às exigências previstas no art. 38, §§ 

7º e 9º da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, a 

exposição de motivos apresenta demonstrativo de 

superávit financeiro relativo à fonte de recurso utilizada no 

crédito, Fonte 88 — Remuneração e Disponibilidade do 

Tesouro Nacional, bem assim declara que as alterações 

decorrentes da abertura deste crédito não afetam a 

obtenção da meta de resultado primário, fixado para o 

corrente exercício, tendo em vista que se referem à 

suplementação de despesas primárias, discricionárias à 

conta de recursos de origem financeira, as quais serão 
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executadas dentro dos limites de movimentação e 

empenho, constando do Anexo 1 do Decreto nº 7.995, de 

2 de maio de 2013. 

  Emendas. Não foram apresentadas emendas ao 

projeto de lei em apreço no prazo regimental. 

  Voto do Relator. 

  Do exame da proposição, verifica-se que a 

iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na 

modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito 

suplementar, uma vez que o objetivo é reforçar a 

programação constante da lei orçamentaria em vigor. 

  Observa-se ainda que a proposta esteja formulada 

em conformidade com o disposto na Constituição Federal, 

na Lei 4.320, de 17 de março de 1964; Lei Complementar 

nº 101, de 2000; Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2013; 

e Lei nº 12.593, de 18 de fevereiro de 2012 — PPA 

2012/2015. 

  Encontra-se, particularmente, satisfeitas as 

disposições constitucionais do art. 167, incisos IV e V, que 

vedam a abertura de crédito suplementar sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos recursos 

correspondentes, bem assim a transposição, o 

remanejamento ou a transferência de recursos de uma 

categoria de programação para outra, sem prévia 

autorização legislativa. 

  Assim, as informações prestadas e análises aqui 

expostas indicam haver coerência dos termos do crédito 

suplementar em exame com as disposições da legislação 

orçamentária em vigor, bem assim denota a 

correspondente adequação e compatibilidade com a LDO 

de 2013 e com o Plano Plurianual. 
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  Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação 

do Projeto de Lei nº 4, de 2013, na forma proposta pelo 

Poder Executivo. 

  Sala das Comissões. 

  Deputado Fábio Ramalho. 

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

Ramalho. 

 Eu vou ler o requerimento de inversão de pauta, que deveria ter lido antes: 

  “Requeiro, nos termos do art. 65, inversão de pauta 

para apreciação da Pauta nº 19, no sentido de ser 

apreciado, inicialmente, o PLN 4 — Esse é o acabou de 

ser relatado pelo Deputado Fábio Ramalho — na Ordem 

do Dia da 2ª reunião extraordinária”. 

 Em votação o requerimento. (Pausa.) 

 Não havendo quem discorde, o requerimento fica aprovado. (Pausa.) 

 A nossa Secretária insiste que se coloque em votação na Câmara. 

 Portanto, em votação na Câmara. 

Os Srs. Deputados que concordam com a inversão de pauta permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada a inversão de pauta. 

 Coloco agora em votação no Senado.  

 Os Senadores que se manifestam a favor da inversão de pauta permaneçam 

como encontram. (Pausa.) 

 Aprovada, também. 

 O relatório do Deputado Fábio Ramalho já está lido. Coloco-o agora em 

discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.  

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

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Coloco agora em votação na representação do Senado Federal. 
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 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passo para o segundo item da pauta, a Medida Provisória nº 624. 

 Conforme disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1 do 

Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado à Medida 

Provisória nº 624, que abre crédito extraordinário em favor de Encargos Financeiros 

da União, Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de 1 

bilhão, 648 milhões de reais, para os fins que especifica. Relator, Senador Acir 

Gurgacz.  

Foram apresentadas seis emendas. O voto é pela aprovação da medida 

provisória, na forma proposta pelo Poder Executivo, com indicação de 

inadmissibilidade das seis emendas apresentadas. 

 Passo a palavra, neste momento, para relatar a matéria, ao Senador Wilder. 

 O SR. SENADOR WILDER MORAIS  - Obrigado, Presidente. 

 Vamos ao voto: 

  Diante de todas as razões expostas, o nosso voto é 

no sentido de que a Medida Provisória nº 624, de 14 de 

agosto de 2013, atende aos preceitos constitucionais e 

que deve orientar a sua adoção. E, no mérito, somos pela 

sua aprovação, nos termos propostos pelo Poder 

Executivo, tendo por inadmitidas as Emendas nºs 01 a 06. 

 Este é o voto, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, declaro inadmitidas as emendas 

indicadas pelo Relator no seu voto. 

 Em discussão o relatório. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada... 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO  - Sr. Presidente, só um registro. Nós 

vamos votar a favor. Eu quero que V.Exa. garanta-me a palavra. Não estou me 

fazendo ouvir. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Peço silêncio ao Plenário, por 

favor, para que o Deputado possa se pronunciar. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO  - Sr. Presidente, o mérito da matéria 

nos leva a avançar. Mas é bom registrar que, reiteradamente, o Supremo tem 

deixado claro que medidas provisórias, como essa, que abrem crédito extraordinário, 

são absolutamente carentes de constitucionalidade. Nós vamos avançar. Vai ser 

registrado o nosso voto com essa ressalva. Em outra oportunidade o PSDB já foi ao 

Supremo e conseguiu referendar posição constitucional para com isso. É bom ficar 

claro que a Constituição não permite medidas provisórias para créditos 

extraordinários, com exceção de casos previstos — calamidade — e que se 

configuram com o texto constitucional, que não é o caso. Nós vamos avançar pela 

importância do projeto, mas fica essa ressalva para que em outro momento 

possamos nos posicionar.  É este o registro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Fica registrado o 

posicionamento do nosso Vice-Presidente, Deputado Bruno. 

Levaremos, a seguir, a votação na representação na Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

 Passo agora a votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Está também aprovado. 

 Eu, a pedido do Deputado Armando Vergílio, vou entrar com requerimento de 

inclusão extrapauta do Ofício nº 52, de 2012. 

 Está com a palavra o autor, Deputado Armando Vergílio, para apresentação 

do seu requerimento. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO PUTY  - O Deputado Armando Vergílio não se 

encontra. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Como S.Exa. não se encontra, 

eu não posso colocar em votação o requerimento. 
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 Não havendo mais nada nesta pauta, eu vou encerrar os trabalhos e reabri-lo 

na próxima terça-feira, às 14h30min, ordinariamente — é que a gente abriu o livro. 

 Muito obrigado, senhoras e senhores.  

Declaro encerrada esta sessão. 


