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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Há número regimental para 

abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 27, de 2013, pauta esta alterada. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica, 

localizados nas bancadas. 

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

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu pediria a 

dispensa da leitura da ata, mas quero ver se consta o pronunciamento que eu fiz 

ontem a respeito da maquiagem contábil do Governo em relação à não votação dos 

destaques apresentados. 

 Não vou pedir para ler a ata, mas eu gostaria de saber de V.Exa. se está 

constando o pronunciamento que eu fiz neste particular. Se não, pedirei a palavra 

depois que votarmos a ata, para que faça o pronunciamento, inclusive com a matéria 

da Folha de S.Paulo do dia de hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Consta da ata, em gravação de 

áudio, sim, o discurso de V.Exa., como não poderia deixar de ser. Portanto, está 

acessível o discurso de V.Exa. a qualquer pessoa ou cidadão que queira acessá-lo. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Pela ordem, Sr. Presidente, só para 

formalizar um pedido de inclusão extrapauta do PLN nº 26. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Terminando a leitura da 

abertura formal desta sessão, há quórum, portanto, para deliberação na 

representação da Câmara dos Deputados e na do Senado Federal. 

 Antes de iniciar a ata, eu quero colocar em votação o requerimento do 

Deputado Bruno Araújo, que requer seja incluído extrapauta o parecer ao seu PLN 

nº 26, de 2013, nesta Comissão. 

 Portanto, em votação a inclusão extrapauta. 

 Os Deputados que concordam com a inclusão permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Senadores que concordam com a inclusão deste item permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Coloco também em votação o requerimento do Deputado Claudio Cajado 

para incluir extrapauta o parecer do PLN nº 30 nesta Ordem do Dia desta Comissão.  

 Os Deputados que concordam com a inclusão extrapauta do parecer do PLN 

nº 30 permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Senadores que concordam com a inclusão extrapauta do parecer do PLN 

nº 30 permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passo agora ao primeiro item da pauta. 

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

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

antes de conceder a V.Exa. a palavra, quero pedir uma gentileza. O Senador 

Eduardo Suplicy tem uma reunião agora na Comissão de Segurança. Ele vai ler o 

seu relatório e, logo em seguida, concederei a palavra a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não. O Senador Eduardo 

Suplicy tem todas as preferências neste Parlamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, passo a palavra ao 

Senador Eduardo Suplicy para que possa ler o relatório do PL nº 27, de 2013.  
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 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 16, de 2013, que 

“abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor 2 milhões, 350 

mil reais, para os fins que especifica”.  

O Relator é o Senador Eduardo Suplicy.  

Foram apresentadas 19 emendas. 

  O voto é pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo, e pela rejeição das 19 emendas apresentadas. 

 O Relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório. O prazo 

de destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme 

estabelecido no inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO. 

 Com a palavra o Senador. 

 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, Senador Lobão 

Filho, quero agradecer ao Deputado Claudio Cajado pela deferência.  

 A Presidenta da República, por meio da Mensagem nº 96, de 2013, submete 

à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 16, de 2013, que: 

 “abre ao Orçamento de Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor de 2 milhões 

350 mil reais para os fins que especifica.” 

 O crédito especial destina-se a atender a programação no Órgão 55000 —

Ministério do Desenvolvimento Social  e Combate à Fome, na UO 55901 — Fundo 

Nacional de Assistência Social, nas ações de Estruturação da Rede de Serviços de 

Proteção Social Básica, no Município de Santo Antônio do Pinhal – SP 

(R$1.000.000,00), e de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social 

Especial, no Estado do Paraná (R$1.350.000,00), nos termos do Anexo I do projeto.  

 Os recursos necessários à sua abertura decorrem de anulação de dotações 

orçamentárias, sendo R$1.000.000,00 oriundo da ação de Transferência e Renda 

Diretamente a Pessoas Residentes no País (Lei nº10.835/2004), no Município de 

Santo Antônio do Pinhal – SP, e R$1.350.000,00 da ação de Estruturação da Rede 

de Serviços de Proteção Social Básica, no Estado do Paraná, conforme indicado no 

Anexo II do projeto. 
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 De acordo com a Exposição de Motivos — EM nº 00178/2013 MP, de 11 de 

outubro de 2013, a solicitação visa a inclusão de categorias de programações no 

orçamento vigente no Fundo Nacional de Assistência Social, com vistas a viabilizar a 

adequação de emendas constantes do orçamento, por solicitação de seus autores, 

Senador Eduardo Suplicy e Deputado Fernando Francischini, para possibilitar a 

Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica no Município de Santo 

Antônio do Pinhal e no Estado do Paraná.  

 Segundo a EM, o crédito será viabilizado na conta de anulação de dotações 

orçamentárias, em conformidade com o art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320/1964, 

obedecidas as prescrições do art. 167, V, da Constituição Federal de 1988. 

 Ressalta a EM, em vista do art. 38, § 7º, da LDO/2013, que as alterações 

decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado 

primário fixada para o corrente exercício, pois se referem a remanejamento entre 

despesas primárias discricionárias do Executivo para priorização da nova 

programação, as quais serão executadas dentro dos limites de movimentação e 

empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 7.995, de 2013, conforme estabelece 

o § 2º do art. 1º deste decreto. 

 O Executivo acrescenta que o crédito decorre de solicitação formalizada pelo 

Ministério envolvido, segundo o qual a programação objeto de cancelamento não 

sofrerá prejuízo na sua execução, pois o remanejamento foi decidido com base em 

solicitações dos Parlamentares autores das emendas, e destaca, por fim, que os 

eventuais ajustes necessários ao PPA 2012-2015, em decorrência das alterações 

decorrentes do presente crédito especial, deverão ser realizadas de acordo com o § 

4º do art. 21 da referida lei. 

 Ao projeto foram apresentadas 19 emendas. 

 É o relatório.  

 (...) Compete à Comissão Mista de Orçamento examinar e emitir parecer 

sobre os projetos de lei de créditos adicionais. (...) 

 O projeto de lei em análise mostra-se coerente com o que dispõe a Lei nº 

4.320, de 1964, segundo a qual os créditos especiais são destinados a despesas 

para as quais não haja dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual 

em vigor(...). Além disso, as fontes de financiamento indicadas (anulação de 
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dotações orçamentárias) revelam-se idôneas, a teor do que dispõe o art. 43, § 1º, da 

mesma lei. 

 O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem 

Presidencial nº 428/2013, datada de 14 de outubro de 2013. Anexa ao projeto está a 

EM nº178/2013 MP, de 11 de outubro de 2013, em atenção ao art. 38, § 6º da 

LDO/2013. Além disso, em obediência ao art. 38, § 1º da LDO/2013, o projeto 

apresenta apenas créditos adicionais de natureza especial. 

 A programação proposta pelo projeto acarreta acréscimo e redução da fonte 

100 (recursos ordinários) em todas as rubricas envolvidas, de modo que não há o 

envolvimento de fontes vinculadas para a alteração proposta. 

 A propósito do que dispõe o art. 38, § 7º da LDO/2013, a EM esclarece que as 

alterações decorrentes da abertura do crédito não afetam a obtenção da meta de 

resultado primário fixada para o corrente exercício, pois se refere a remanejamento 

entre despesas primárias discricionárias do Executivo para priorização da nova 

programação, as quais serão executadas dentro dos limites de movimentação e 

empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 7.995/2013, conforme estabelece o § 

2º do art. 1º deste decreto. 

 Quanto ao mérito, o crédito em exame, segundo o nosso juízo, evidencia-se 

meritório, uma vez que, de acordo com a já mencionada Exposição de Motivos, ele 

permitirá a realização das ações acima descritas, no âmbito do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 Quanto às emendas apresentadas, nota-se que elas pretendem a aplicação 

dos recursos nas mesmas atividades de Estruturação da Rede de Serviços de 

Proteção Social Básica ou Especial, apenas em localidades diversas das solicitadas 

pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 

solicitação feita pelos Parlamentares autores das emendas originais, razão pela qual 

são devidamente conhecidas e, no mérito, rejeitadas, uma vez que se destinam ao 

mesmo tipo de atividade, sem prejuízo de nova apreciação da matéria em 

oportunidade futura. 

 (...) Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 16, de 

2013, do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Executivo.  

 Este é o parecer, Sr. Presidente.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1874/13  06/11/2013 
 
 

 6 

 Gostaria de acrescentar que se trata de um entendimento feito com a própria 

Ministra Tereza Campello, em audiência de 1º de agosto último, na presença do 

Prefeito Clodomiro Júnior, de Santo Antônio do Pinhal, no que diz respeito à emenda 

sobre a qual me referi.  

 Muito obrigado.  

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

Suplicy. Percebe-se, como sempre, o empenho de V.Exa. em discutir em 

profundidade o tema, indo discutir com a Ministra da Pasta e, com certeza, com 

grande sucesso para o Ministério. Muito obrigado.  

 O Relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Para discutir, com a palavra o 

Deputado Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Apenas, Presidente, para informar 

que foram feitos cancelamentos de emendas parlamentares, porque as fontes são 

as mesmas do programa para desenvolver a ação. Mas eu fiquei um pouco triste, 

porque o nobre Relator rejeitou duas emendas que eu apresentei a esse Relatório 

para beneficiar cidades necessitadas, Senador Suplicy. Uma delas é Caculé, um 

Município distante, sofrido, do Semiárido, seco, e essas ações do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome poderiam  ajudar.  

 Então, eu poderia destacar, mas não vou fazê-lo, mas espero que os 

Relatores tenham a sensibilidade de poder, nessas questões, sempre observar as 

emendas parlamentares.  

 Muito obrigado.  

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

 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Permite um esclarecimento? 

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

Suplicy. 

 O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY - Nobre Deputado Cajado, na 

verdade, havia uma emenda que foi por mim apresentada para iniciar um projeto de 

renda básica de cidadania no Município de Santo Antônio do Pinhal. A Ministra 

avaliou que não seria o caso de começar de pronto antes de haver uma 
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regulamentação da Lei nº 10.835, que visa a instituição por etapas da renda básica 

de cidadania. Então, ela propôs que houvesse uma substituição do propósito da 

emenda, mas para aquele mesmo Município.  

 Essa foi a razão pela qual assim foi acordado. Eu espero poder contribuir em 

futuro próximo para os objetivos dos Municípios designados pelo Deputado Cajado. 

 Muito obrigado.  

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

 Está encerrada a discussão e o prazo para apresentação de destaques.  

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

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

 Aprovado. 

 Agora coloco em votação na representação do Senado. 

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

 Está também aprovado por unanimidade.  

 Registro aqui a presença do Presidente da AJUFE — Associação dos Juízes 

Federais do Brasil. 

 Passo a seguir a deliberação do Item nº 17, PLN nº 17/2013, que “abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal, Justiça Militar da União, 

Justiça do Trabalho e de Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios, 

crédito suplementar no valor de R$48.013.037,00, para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente”. O Relator é o Deputado Severino Ninho. 

Não foram apresentadas emendas. O voto é pela aprovação do projeto de lei na 

forma proposta pelo Poder Executivo. 

Eu agora passo a palavra ao Relator ad hoc, Deputado Weverton Rocha, para 

a apresentação do seu relatório.  

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - A presente proposição se acha 

articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, 

por objetivar o reforço de dotação já constante da Lei Orçamentária em vigor  (Lei nº 

12.798, de 4 de abril de 2013) e ser formulada de acordo com o que determina o art. 

38 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012 (LDO/2013). 

 Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 1874/13  06/11/2013 
 
 

 8 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 17, de 2013-CN, na 

forma proposta pelo Poder Executivo. 

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

Weverton Rocha.  

 O Relatório está em discussão. 

 Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão está encerrada. 

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

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

 Aprovado.  

 Coloco agora em votação na representação do Senado. 

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

 Está também aprovado. 

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

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

Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu apenas gostaria de 

cumprimentar V.Exa. e os demais membros desta Comissão. Ontem manifestei 

minha preocupação a respeito das contas do Governo — e principalmente  diante do 

Relatório apresentado pelo nobre Deputado Danilo Forte, cujas emendas propostas 

por este Parlamentar não foram, na sua inteireza, aceitas, principalmente aquelas 

que diziam respeito à contabilidade —, da maquiagem que o Governo tem feito para 

a sua contabilidade, no intuito de evitar essa maquiagem e de deixarmos clara a 

perseguição para o superávit primário. Está estampado hoje — o Deputado Danilo 

não está aqui, mas V.Exa., como amigo, defensor e partidário, transmitirá a ele —, 

em plena primeira página do jornal Folha de S.Paulo, a manchete: “Desconfiança no 

Governo Dilma faz dólar ter forte alta”.  

 Além disso, o Real teve a maior desvalorização entre as moedas emergentes 

mais negociadas. O que equivale dizer que é justamente o que eu disse ontem. E 

V.Exa. dizendo que muitos pensam diferente, muitos adotam uma postura diferente! 

Mas quem está dizendo isso é o mercado, Presidente! Eu sei que V.Exa. não é 

investidor em dólar, mas o País necessita que suas reservas não tenham essa 

desvalorização, porque prejudica muito a balança comercial do Brasil. 
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 Então, eu quero dizer que o nosso País, se não mantiver o controle sobre as 

suas finanças, sobre os gastos públicos, vai sofrer especulação dentre os países 

emergentes, porque as contas estão fragilizadas. Está claro, quando diz aqui: “A 

deterioração da confiança no Governo Dilma, especialmente em relação ao gasto 

público, tem feito com que essa falta de credibilidade incorra”.  

 Por outro lado, na avaliação de analistas, o Governo tem dificuldades em 

cortar o próprio gasto. É justamente isso que eu tentava, através das emendas que 

fizemos, evitar. A leitura do mercado tem sido negativa sobre a postura do Governo. 

 Por outro lado, se V.Exa. for ver, as dívidas sobre o controle de gasto do 

Governo fazem o dólar disparar.  

 A matéria diz que “o Governo tem dificuldades em cortar o próprio gasto e a 

política intervencionista demonstra ter aversão ao lucro. A política fiscal é uma 

sucessão de equívocos e maquiagens”. Está aqui, dito claramente no jornal Folha de 

S.Paulo.  

 Eu estava em missão oficial e não pude lutar pelo destaque. Mas nós vamos 

votar em plenário. Parece-me que já está convocada uma sessão do Congresso 

para o dia 19, e nós vamos discutir lá os destaques para os quais já estou colhendo 

as assinaturas. E espero, Presidente, que V.Exa. me dê razão e apoiamento, porque 

essa não é uma questão de Governo ou de Oposição, essa é uma questão que vai 

deixar o País mais ou menos vulnerável. E isso pode prejudicar não apenas o País, 

mas o setor produtivo nacional, aqueles que têm preocupação com a alta da 

inflação, porque o dólar é um ponto nessa esfera que conjuga juros, inflação e, 

principalmente, o Custo Brasil.  

 Daí porque eu peço o apoiamento dos membros da Comissão. Essa não é 

uma atitude das Oposições, pelo contrário, sempre nos debruçamos sobre isso. 

Agora, o que nós votamos da alteração da LDO, de tirar a meta de superávit para 

uma intenção, é que faz com que o mercado veja como foi feito no ano passado, 

essa antecipação dos lucros das estatais, e que o Governo está agindo de forma 

descontrolada.   

 O que está sendo pautado pela imprensa agora é o elevado gasto com o 

Seguro-Desemprego e com a Previdência, que não estavam previstos. E uma das 

emendas que o Relator não aceitou é um absurdo. Eu não quis nem discutir com o 
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Deputado Danilo Forte aqui, para não ficar nesse debate, mas ele colocou... Se o 

Governo coloca como estimativa de receita um valor, vamos supor 1 bilhão de reais, 

desonera para o setor produtivo, alguns deles. E não reestima essa receita? 

Presidente, isso não tem lógica! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, tem lógica. O Relator lhe 

contrapôs no mesmo momento, dizendo que você pode fazer desoneração em 

determinado imposto e ser compensado com outro imposto, completando, por 

exemplo, a base de cálculo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E por que não reestima? É isso, 

mas o Governo tem que reestimar. É justamente isso. Faça a compensação. Quanto 

é que vai perder? Um bilhão? E quanto é que espera arrecadar? Quinhentos 

milhões? Reestima para 500. Ou, se vai perder 1 bilhão e vai arrecadar 1,5 bilhão, 

reestima para 1,5 bilhão, mas não fazer essa reestimativa. É um equívoco do 

Deputado Danilo... 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - V.Exa. me permite um comentário? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...porque o que ele falou foi um 

absurdo tão grande que eu gostaria de discutir isso no plenário do Congresso. Por 

que não é possível reestimar? A reestimativa não significativa que vai ser para 

menos. Pode ser para mais. Mas o Governo não reestimar é maquiagem, 

Presidente, porque o que for entrar ele vai computar como excesso de arrecadação. 

 Então, V.Exa., que tem um procedimento de lógica e de bom senso, há de me 

dar razão. Todos hão de me dar razão. 

 Nenhum jornal vai fazer uma política dessa contra o País. Nenhum 

Parlamentar vai querer vulnerabilizar o nosso País. Pelo contrário. Agora, nós não 

podemos assinar embaixo de uma situação tão absurda como essa. É um absurdo 

isso! 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Deputado Cajado, V.Exa. me permite 

um comentário? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Bruno, antes de dar a 

palavra a V.Exa., o Deputado Florence também pediu a palavra. Então, por razão de 

inscrição, passo a palavra ao Deputado Florence. 
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 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, se for um aparte...  

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas eu não terminei. Eu ia 

conceder um aparte. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Exatamente. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas eu concedo o aparte ao 

Deputado Florence, baiano, meu conterrâneo, amigo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, ele quer falar. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Agradeço a gentileza, Deputado 

Cajado, mas eu não pedi aparte. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Bruno com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Primeiro, quero cumprimentar o 

Deputado Cajado. Esse é um debate que supera a disputa Governo e Oposição. 

 O Deputado Cajado tem trazido, nos momentos mais importantes, essa 

reflexão. Essa questão tem se repetido ao longo dos finais de ano, ao longo do 

fechamento das contas do Governo, de modo especial nos últimos 2 anos. De forma 

muito clara, Deputado Cajado, o que se estabelece em relação a esse momento é 

que, muito mais do que afirmação por parte do Governo, que vinha cumprindo 

fundamentos e metas da macroeconomia, vale na economia, tanto quanto isso, a 

percepção. E a percepção do momento é absolutamente contrária. 

 Começa a se estabelecer, do ponto de vista... E quando nós falamos no 

mercado internacional, estamos falando de um país, o Brasil, que tem apenas 2% do 

PIB mundial e os 98% que estão fora começam a gerar e a criar uma percepção 

completamente diferente em relação à credibilidade dos nossos números. Esse é o 

reflexo no dólar e esse é o reflexo na nossa macroeconomia. 

 Era esse o comentário.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É aquela questão, em relação ao 

mercado, as contas públicas... É aquela questão do César. À mulher de César não é 

crível ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. É a mesma coisa. Ao mercado 

não parece... Essas maquiagens... Acho que a matéria só se esqueceu de dizer da 

maquiagem das mulheres, para ficarem mais lindas do que já são, como uma 

perfeita tradução do que é a natureza. 
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 Então, fora isso, o Governo não tem que fazer maquiagem, Sr. Presidente. 

Pelo contrário, não se casa, não combina, não tem química o Governo querer fazer 

maquiagem nas suas contas. 

 Portanto, eu peço a V.Exa. que conste em ata, porque eu faço questão de 

dizer que sou frontalmente contra esse tipo de postura, seja neste ou em qualquer 

outro Governo. E a conta quem vai pagar e quem está pagando é o povo, porque a 

tal da carestia, que nós chamamos de inflação e o povo chama de carestia, já está 

nas prateleiras dos mercados. Com o aumento da gasolina e com o ano que vem... 

Porque o que nos preocupa é que essa questão dos Estados Unidos, com a 

prorrogação que o Congresso deu até o final de janeiro, se não for prorrogado, se 

atingir o tal do default, isso pode ter uma consequência terrível para o Brasil, porque, 

dos BRICS e dos países emergentes, principalmente na América do Sul, é o mais 

vulnerável. 

 Mas eu não quero tomar tempo da Comissão.  

Muito obrigado pela oportunidade. 

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

Cajado. Peço à Secretaria desta Mesa que providencie a transcrição do discurso do 

Deputado Cajado e inclua-o na ata de ontem. 

 Com a palavra o Deputado Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

primeiro, salvo informação mais precisa, dia 19 nós teremos sessão conjunta para 

apreciação de vetos. Então, eu acho que... Não sei se já está convocada... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Você viu aqui a sua fotinha (sic) 

bonita no Correio Braziliense de hoje, falando sobre maquiagem? 

 Pois não, desculpe, Sr. Deputado. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - O que não quer dizer que ele use 

pouca maquiagem para...  (Risos.) Não, nada contra, Cajado é um amigo que... 

  O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Esse negócio de ser metrossexual 

não é comigo. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Mas, Presidente, acho que, 

provavelmente, dia 20, haverá uma sessão conjunta que possa apreciar. Eu acho 

que dia 19, se não me engano, será a apreciação dos vetos. 
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 Bom, de qualquer forma, eu gostaria de registrar que é inteiramente legítima a 

posição do Deputado Cajado e também, obviamente, dos articulistas e de setores da 

imprensa, mas há posições distintas também na imprensa nacional, inclusive no dia 

de hoje. Outro jornal de grande circulação veicula os esforços do Governo, da 

Fazenda, alude ao Secretário Arno Augustin e à Ministra Ideli, para conter, digamos 

assim, a evolução de um ambiente de expectativas negativas que não 

correspondem aos dados objetivos da evolução fiscal do Governo brasileiro. 

 Nós tivemos audiência pública aqui com o Ministro Guido, com a Ministra 

Miriam; temos tido a prestação de contas regular do Secretário do Tesouro, do 

Secretário da Receita. É fato que temos tido uma evolução, digamos assim, volátil 

de indicadores. Exemplo de que a conjuntura internacional tem impactado a 

conjuntura nacional de forma a incidir descontínua em alguns indicadores é que, 

depois da crise de 2008, em 2009, tivemos um dos maiores crescimentos que não 

estava previsto na LOA, um dos crescimentos do PIB mais expressivos da história 

recente do Brasil. Nós tivemos um PIB de 0,9% no ano passado, e a nossa previsão 

para este ano ultrapassa os 2,2% ou 2,3%; o Governo projeta 2,5%. Todo mundo 

sabe que o ambiente internacional e a intervenção do Banco Central americano têm 

contribuído para uma volatilidade do câmbio não só em relação à moeda brasileira. 

 Sempre é feita a comparação da situação econômica brasileira com a de 

outros países emergentes, mas as condições objetivas são muito distintas. O Brasil 

tem em curso um Programa de Aceleração do Crescimento, uma política 

macroeconômica que preserva o tripé, mas que também garante disponibilidade de 

recursos do AGU e de empréstimos com lastro da União para agricultores familiares, 

investidores de diferentes segmentos industriais e do comércio. Estão sendo feitas 

renegociações de dívidas de produtores e de Estados e Municípios. Então, se há, da 

parte do Governo Federal, rigor fiscal, há também a necessidade de muita 

parcimônia nas críticas. 

 Ainda hoje, um jornal de grande circulação alude à tramitação no Congresso 

Nacional, inclusive na Comissão de Finanças e Tributação, de um conjunto de 

projetos de Parlamentares que criam despesa de grande monta e que, certamente, 

são considerados por nós do Governo inoportunos. 
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 Portanto, claro que vamos fazer o debate do destaque, vamos fazer o debate 

no plenário, mas há números robustos que contraditam a tese defendida por setores 

de oposição e por setores da imprensa. E não só o Governo, também outros setores 

da imprensa afirmam que, a despeito da evolução da crise mundial e da sucessão 

de providências do Governo Federal na busca de estabilidade macroeconômica, e 

também da sucessão de busca de temas de Parlamentares da Oposição para 

criticar a política macroeconômica — uma hora era a inflação que viria e seria 

inexorável, outra hora o PIB que era “pibinho” —, e pela sucessiva frustração dessas 

críticas, agora se está maximizando o tema da situação fiscal do País. 

 Nós temos convicção de que o parecer do Relator Danilo Forte vai 

obviamente a Plenário, vai sofrer destaques, emendas, vai ser debatido, mas 

sabemos que o orçamento é também uma sinalização para o mercado. Então, nós 

não podemos deixar de reconhecer que a política de desoneração tributária surtiu 

efeito positivo; os indicadores da Receita Federal são de que inclusive alguns 

segmentos que foram objeto de desoneração mantiveram o nível de emprego; 

também o gasto público teve evolução negativa — e isso foi apresentado na 

Comissão de Orçamento.  

É claro que, com o aumento da disponibilização de recursos para a execução 

orçamentária, tem de haver o aumento do número de servidores e de servidoras. E o 

Estado brasileiro está, digamos assim, do tamanho necessário. Não podemos, em 

um ambiente de busca de desenvolvimento, de distribuição de renda, de execução 

de vultosos recursos no PAC, e assim por diante, querer que o Estado seja um 

Estado mínimo. 

 Então, acho que é uma busca de equilíbrio. Vamos debater o destaque 

apresentado pelo Deputado Cajado, mas nós não temos dúvida de que o mercado 

pode, a despeito da controvérsia, ter segurança para planejar seus investimentos no 

período futuro. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Florence. 

 Eu passo a palavra agora ao Deputado Nelson Meurer, para proferir seu 

relatório. 
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 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 29, que "abre ao 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das 

Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 44.308.421,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". 

 O Relator é o Deputado Nelson Meurer. Foram apresentadas 32 emendas. O 

voto é pela aprovação do Projeto de Lei na forma proposta pelo Poder Executivo e 

pela rejeição das 32 emendas apresentadas. 

 O Relator está com a palavra, para a apresentação de seu relatório. 

 O prazo para destaques está iniciado e será finalizado ao término da 

discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da 

CMO. Portanto, tem a palavra o Deputado Nelson Meurer. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, passo à análise do projeto. 

Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes.  

Com efeito, encontram-se satisfeitas as disposições constitucionais do art. 

167, incisos V e VI, que vedam a abertura de crédito suplementar ou especial sem 

prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, bem 

assim a transposição ou remanejamento ou a transferência de recursos de uma 

categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. 

Sob a ótica legal, encontram-se plenamente atendidas as disposições do art. 

43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.  

Da mesma forma, há perfeita conformação do projeto às disposições 

constantes na LDO/2013, em especial quanto às prescrições do art. 38. 

Registre-se ainda que os programas contemplados no crédito em questão 

constam no Plano Plurianual vigente (PPA 2012-2015), observando assim o disposto 

no art. 8º da citada norma. 

Quanto ao mérito, no que tange às emendas apresentadas, todas admitidas, 

decidimos rejeitá-las, considerando que o seu acatamento ensejaria alteração 

significativa do projeto, com evidentes prejuízos às ações contidas nos programas 

de trabalho objeto do crédito, de indiscutível importância para o setor de 

desenvolvimento urbano. 
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 Voto. 

Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 29, de 2013-CN, 

na forma proposta pelo Poder Executivo; e pela rejeição das Emendas de nºs 01 a 

32 apresentadas à proposição. 

 Este é o meu voto. 

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

Meurer. 

 Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1 do 

Congresso Nacional, de 2006, declaro inadmitida emenda indicada... Perdão. 

Perdão. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão e o prazo para 

apresentação de destaques estão encerrados. 

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

 Os Srs. Deputados que queiram aprová-lo permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado.  

O relatório está em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado.  

 Próximo item da pauta. 

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 34, de 2013, "que 

abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do 

Trabalho, do Ministério Público da União, do Ministério das Relações Exteriores e 

das Secretarias de Assuntos Estratégicos, de Portos e da Micro e Pequena 

Empresa, crédito suplementar no valor de R$182.208.690,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". 

O Relator é o Deputado Ricardo Berzoini. Foram apresentadas cinco 

emendas. O voto é favorável, nos termos do substitutivo apresentado, pela 

aprovação das Emendas de nºs 1 e 2, com indicação pela inadmissibilidade da 

Emenda nº 3 e pela rejeição das demais. 
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O Relator está com a palavra para a apresentação do seu relatório. 

 O prazo para destaques está iniciado e será finalizado ao término da 

discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno desta 

Comissão. 

 Com a palavra o Relator, Deputado Ricardo Berzoini.  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, caros 

Parlamentares, companheiros desta Comissão, a presente proposição se acha 

articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, 

por objetivar o reforço de dotação já constante da Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 

12.798, de 04/04/2013) e ser formulada de acordo com o que determina o art. 38 da 

Lei nº 12.708, de 17/08/2012 (LDO/2013). 

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 Cabe apenas destacar que o processado encaminhado ao Congresso 

Nacional não contemplou no Anexo II a programação de R$500.000,00 relativa ao 

FAT, conforme consta da base de dados e da exposição de motivos.  

O somatório dos cancelamentos indicados no Anexo II do avulso deste PLN 

totaliza R$173.298.048,00. O erro está sendo corrigido no substitutivo apresentado, 

com a inclusão dessa programação relativa ao FAT, a fim de totalizar os 

R$173.798.048,00 de cancelamentos propostos no art. 2º, inciso II, do texto do PLN. 

 Em relação às emendas apresentadas, a Emenda de nº 3 não pode ser 

acolhida por não conter os elementos necessários à identificação das programações 

alteradas com a devida justificação, conforme prescreve o art. 147 da Resolução nº 

1 — CN, de 2006. 

Quanto às Emendas de nºs 1 e 2, as modificações pretendidas apenas 

remanejam recursos dentro da própria unidade orçamentária, e considerando as 

razões contidas na justificação estão sendo acolhidas integralmente. 

No que ser refere às Emendas de nºs 4 e 5, apesar de reconhecer o mérito 

contido em suas proposições, não foi possível atendê-las, uma vez que a aprovação 

dessas emendas prejudicaria as programações de âmbito nacional e do exterior a 

serem canceladas. 

Por tais razões, propomos os seguintes votos às emendas apresentadas: 
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 Emenda nº 1, pela aprovação; Emenda nº 2, pela aprovação; Emenda nº 3, 

pela inadmissibilidade; Emenda nº 4, pela rejeição; e Emenda nº 5, pela rejeição. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 34, de 2013-CN, na 

forma do substitutivo anexo. 

 Sala das Comissões, nesta data assino como Relator. 

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

Berzoini. 

Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1 — 

CN, eu declaro inadmitida a emenda indicada pelo Relator no seu voto. 

O relatório está em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão e o prazo para a 

apresentação de emendas estão encerrados.  

Portanto, o relatório está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado.  

O relatório está em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado.  

 Passo, a seguir, à apreciação extrapauta do relatório apresentado ao PLN nº 

26, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, da Educação e do Esporte e de Operações Oficiais de 

Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 1.389.085.155,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". 

O Relator é o Deputado Bruno Araújo. Foram apresentadas 33 emendas. O 

voto é pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo poder Executivo, 

com indicação pela inadmissibilidade das Emendas nos 15, 19, 21, 24 e 32; e pela 

rejeição das demais.  

O Relator está com a palavra para apresentação do seu relatório.  
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O prazo de destaques será iniciado agora e finalizado ao término da 

discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do regulamento desta 

Comissão.  

 Com a palavra o Deputado Bruno Araújo. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Sr. Presidente, em relação ao 

relatório, primeiro, por questão semântica e ortográfica, faço a correção da 

expressão "Sra. Presidente da República", na segunda linha do início do relatório.  

Peço vênia a V.Exa. e passo à leitura do 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 objetiva reforçar dotações orçamentárias em 

programações constantes da Lei Orçamentária vigente.  

Observa-se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o 

disposto na Constituição Federal; na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; na Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; na Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 

2012, e na Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012.  

Feitas as considerações, passa-se ao exame das emendas apresentadas ao 

Projeto de Lei nº 26/2003, do Congresso Nacional.  

As Emendas nos 15 a 19, 21 a 24 e 32 propõem inclusão de programação 

nova em projeto de lei de crédito suplementar, o que é vedado pelo art. 109, inciso 

III, alínea “a”, da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional.  

Assim, indico as citadas Emendas ao Presidente da Comissão Mista 

Permanente a que se refere o parágrafo 1º, art. 166, da Constituição Federal, para 

que as declare inadmitidas, conforme demonstrativo anexo, nos termos do art. 146, 

da Resolução nº1/2006, do Congresso Nacional.  

As Emendas nos 1, 2, 4 a 6, 12 a 26, 31 a 33 oferecem, como cancelamento, 

programações decorrentes de alterações solicitadas pelos Srs. Parlamentares em 

emendas de sua autoria, conforme demonstrativo.  

Verifica-se que há inadequação de valor das Emendas nos 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 23 e 24, por solicitarem individualmente créditos superiores aos 

cancelamentos propostos. Configura-se ainda insuficiência de recursos para o 

atendimento do conjunto das emendas que propuseram cancelamento na 
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programação do Código 20JQ.0026, com dotação de R$1.300.000,00; e 20RK.0051, 

com dotação de R$27.200.901,00, por solicitarem acréscimos de, respectivamente, 

R$27.300.000,00 e R$58.000.000,00.  

As Emendas nos 11, 27 e 28 propõem cancelamento na Ação 0B18 — 

participação da União no capital, Alcântara Cyclone Space, ACS — num valor de 

R$12.500.000,00 e aumenta a participação da União proposta originalmente no 

presente crédito que tem como finalidade cumprir o acordo de integralização de 

capital devido pelo Brasil em 2013.  

As Emendas nº 3, 7 a 10, 29, 30 e 32 propõem remanejamentos e ações de 

educação básica, subtítulo nacional, destinadas ao atendimento de necessidades 

identificadas no plano de ações articuladas no valor total de R$21.000.000,00 para 

beneficiar unidades da federação específicas em ações voltadas para a educação 

básica, a educação profissional e o ensino superior.  

Assim, em se considerando a inadmissão das Emendas nos 15 a 19, 21 a 24 e 

32, em que pese os nobres propósitos de suas iniciativas, proponho rejeitar no 

mérito as Emendas de nos 01 a 014, 020, 025 a 031 e 033 apresentadas ao Projeto 

de Lei nº 26 do Congresso Nacional, por considerar que o acatamento dos pleitos 

diverge do objeto precípuo do presente crédito anteriormente descrito.  

Pelo exposto, por considerar que o projeto de crédito suplementar em exame 

não colide com dispositivos legais relativos à locação dos recursos, submeto a este 

colegiado meu voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 26, de 2013.  

Faço ainda, Sr. Presidente, referência objetivamente aos pontos mais 

importantes dessa suplementação, pois se trata de recursos para o andamento da 

obra do projeto entre a binacional Brasil-Ucrânia no Estado do Maranhão, Estado de 

V.Exa., bem como um reforço adicional importante de 1 bilhão de reais para o 

financiamento da área de ciência e tecnologia e 109 milhões de reais de 

financiamento da administração do FIES. 

 É o relatório. 

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

Araújo. 

 Antes de dar prosseguimento às formalidades e passar a palavra ao 

Deputado Claudio Cajado para discutir, quero agradecer a V.Exa. o carinho, o 
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sentimento de cidadão brasileiro em ajudar um projeto tão importante para o País, 

como é o da Base Aérea de Alcântara, que não está no Estado de V.Exa. Mesmo 

assim, percebi preocupação grande de V.Exa., Deputado Bruno Araújo, em relação 

a essa Base que representa tanto para todos os brasileiros, como para o País como 

um todo. Trata-se daquela Base que nos insere no restrito clube dos países 

detentores de tecnologia para o lançamento de satélites na órbita do nosso planeta. 

 Em conformidade com o disposto do § 2º do art. 146 da Resolução nº 1 do 

Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu 

voto. 

 O Relatório está em discussão. 

 Passo a palavra ao Deputado Cajado para discuti-lo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, essa 

suplementação já vem até atrasada.  

 Quem teve a oportunidade de visitar Alcântara pôde ver que as obras da 

construção do sítio de lançamento estão paralisadas há muitos meses, e isso traz 

um custo adicional ao Governo brasileiro, afora a questão da credibilidade. 

 O que acontece é que no acordo binacional Alcântara/Ucrânia — e tenho a 

satisfação de ser o Presidente do Grupo Brasil/Ucrânia — assumimos a 

responsabilidade pela construção do sítio de lançamento da Alcântara Cyclone 

Space, e os ucranianos ficaram com a responsabilidade de construir o foguete, o 

Veículo Lançador de Satélites — VLS. Falta ainda chegarmos à iniciativa da 

construção do satélite. 

 O Brasil, em parceria com a China, está lançando um satélite de 

meteorologia, cujo lançamento será feito na China, no dia 2 de dezembro. O Ministro 

Raupp, inclusive, convidou-nos para estarmos presentes nesse evento. É um marco 

importante para o Brasil, mas o nosso desejo é que tenhamos o ciclo completo: o 

nosso sítio de lançamento, o foguete e o próprio satélite. Para isso, é importante que 

priorizemos essa questão. 

 Essa suplementação já vem tarde.  

 Com esses 150 milhões conseguimos pagar os débitos, mas ainda faltam 52 

milhões, se não me engano, para retomarmos as obras, além de outros quase 4000 

milhões no ano que vem. 
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 É importante que priorizemos essa questão. Ou seja, V.Exa. avalia que, como 

Deputado de Oposição, estamos fazendo uma defesa do Governo, como eu fiz em 

relação à maquiagem. Não existe governo e oposição em questões estratégicas 

para o Brasil. E essa questão de lançamento de foguete, de satélite, de 

comunicação, de tecnologia nuclear, é de Estado.  

 É fundamental que o Brasil disponha dos meios para poder estar inserido 

entre os países que se consideram emergentes e com tecnologia própria. 

 Daí por que votamos favoravelmente ao PL relatado pelo Deputado Bruno 

Araújo. Esperamos que o Governo priorize essa questão.  

 Eu voltei recentemente de uma viagem à China e devemos aprender com os 

chineses a planejar. O governo chinês, dadas as diferenças — não vou entrar no 

mérito — planeja ações com 10 anos, 15 anos de antecedência. Esse projeto 

começou esboçado em 500 milhões, já está em 1 bilhão. Veja a diferença 

estrondosa para o início dos estudos — E talvez os recursos não deem para 

chegarmos à conclusão. 

 Portanto, o que o Brasil precisa é planejar e fazer bons projetos, e não o que 

estamos acostumados a fazer: "puxadinhos" de projeto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Não havendo mais quem 

queira discutir, a discussão e o prazo para apresentação de destaques estão 

encerrados. 

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

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

 Aprovado. 

 O Relatório está em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Passamos agora à apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 

30, de 2013, incluído extrapauta, "que abre o Orçamento Fiscal da União em favor 

dos Ministérios da Justiça e da Defesa crédito suplementar no valor de 

R$404.152.417,00 para reforço das dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente". 

 Relator, Deputado Claudio Cajado. 
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 Foram apresentadas 3 emendas. E o voto é pela aprovação do projeto de lei 

na forma proposta pelo Poder Executivo e pela rejeição das 3 emendas 

apresentadas. 

 O Relator está com a palavra para a discussão do seu relatório e o prazo de 

destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme 

estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno desta Comissão. 

 Portanto, está com a palavra o Relator, Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, O PLN nº 30 abre 

ao orçamento fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 

crédito suplementar de R$ 404.152.417,00, para reforço das dotações constantes da 

Lei Orçamentária vigente.  

 Como o relatório foi distribuído, eu apenas informo que foram propostas três 

emendas, mas vamos rejeitá-las. 

 Voto do Relator: 

 Do exame da proposição, comunicamos que a inciativa do Executivo não 

contraria dispositivos constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria. 

 Quanto ao mérito, entendemos que as alterações propostas no projeto 

contribuem para o alcance dos objetivos traçados no PPA 2012/2015 e que refletem 

a necessidade de ajuste manifestada pelo órgão orçamentário. 

 Quanto à apresentação das emendas, entendemos que todas são meritórias 

e adequadas no que tange à programação de despesa, cujo acréscimo é proposto. 

 Contudo, verifica-se a incompatibilidade da fonte proposta para o 

cancelamento em relação ao propósito do acréscimo. 

 Em vista da incompatibilidade da fonte, somos pela rejeição. 

 Diante do exposto, portanto, somos pela aprovação do PLN nº 30, de 2013, 

nos termos proposto pelo Poder Executivo. 

 É o relatório e voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - O relatório está em discussão. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão e o prazo para 

apresentação de destaques estão encerrados. 

 Coloco o relatório em votação na representação na Câmara dos Deputados. 
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 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Está aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Está também aprovado. 

 Comunicação aos Parlamentares presentes e à imprensa aqui também 

presente: esta Comissão resolveu ampliar seus informativos, suas informações aos 

gabinetes de todos os Parlamentares, e não apenas aos Parlamentares membros 

desta Comissão. 

 Portanto, a partir de agora, o serviço de envio de mensagens pelo celular, o 

SMS, será estendido aos gabinetes de todos os Parlamentares, conforme dito.  

 A Secretaria fará uso desse serviço para manter contato rápido, para avisar 

prazos finais de emendas, votações e outros assuntos importantes. 

 Os Parlamentares interessados, bem como imprensa, deverão preencher o 

formulário destinado ao Chefe de Gabinete ou funcionário não membro da CMO 

constante na página da CMO na Internet. Após, deverá entregar o formulário 

devidamente preenchido e assinado à Secretaria desta Comissão para que os 

registros possam ser efetuados. 

 Com a palavra o Deputado Cajado. 

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

 V.Exa. vai manter a sessão às 18 horas ou vai encerrar?  E amanhã? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou cancelar a reunião de 

hoje das 18h. Irei encerrar esta reunião, convocando uma nova reunião para 

14h30min da próxima terça-feira. 

 Muito obrigado pela presença, nobres Parlamentares, imprensa, assessores, 

que Deus os acompanhe. 


