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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Boa tarde a todas e a 

todos!  

Há número regimental para a abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a 1ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da Pauta nº 7, de 2014. 

 Informo que a matéria está acessível nos terminais da pauta eletrônica, 

localizados nas bancadas.  

 Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal.  

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

de 2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. 

 Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através do correio 

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

(Pausa prolongada.) 

 Ordem do Dia. 

 Pauta nº 7, de 2014. 

Conforme os dispositivos do parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, 

de 2006, do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado 

sobre a Medida Provisória nº 637, de 2013, no Congresso Nacional, que “abre 

crédito extraordinário em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor de 

R$1.978.600.000,00, para os fins que especifica”.  

Relator: Deputado Alexandre Santos. 

Parecer: Voto pela aprovação da medida provisória, nos termos propostos 

pelo Poder Executivo. O Relator, quanto às 26 emendas apresentadas, indicou para 

inadmissibilidade. 

Como o Relator, Deputado Alexandre Santos, não está presente, eu convoco 

o Deputado Geraldo Resende. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Vou direto ao voto do Relator, Sr. 

Presidente. 

O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, uma questão de 

Ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem V.Exa. a palavra, 

Senador Waldemir Moka. 

O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Não é possível que a gente não vá... 

Eu acho que, no mínimo, o Relator da matéria teria que estar presente aqui, com 

todo o respeito. Ele é o Relator da matéria.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele teve um problema e 

nos comunicou com antecedência. Por isso ele tinha passado para o Deputado 

Geraldo Resende, para que pudesse... 

O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Eu acho que, numa matéria desse 

nível, desse porte, por mais boa vontade e competência que tenha o Deputado 

Geraldo Resende, se formos questionar o relatório, o Relator... Ele está nomeando o 

Deputado Geraldo Resende, salvo melhor juízo, Relator ad hoc. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente...  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pois não. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Como autor de 

emenda a essa matéria, eu acho que, por mais conhecimento que o Deputado 

Geraldo Resende tenha da matéria e do Regimento, ele não está habilitado para 

modificar o voto apresentado pelo Relator. Então, concordo com o Senador 

Waldemir Moka nesse sentido. Para uma matéria dessa magnitude, seria necessária 

realmente a presença do Relator, até para argumentar o porquê da inadmissibilidade 

em determinadas emendas, porque, se nós formos regimentalmente ver essa 

medida provisória, ela não deveria nem estar nesta Casa, porque já nasce com 

inconstitucionalidade. Então, há todo um questionamento a ser feito a partir da 

própria admissibilidade da emenda à medida provisória, tratando de matéria de 

crédito extraordinário. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, tendo em vista a 

manifestação dos Srs. Deputados e Senadores, eu entendo que é de bom alvitre 

que V.Exa. possa postergar o relatório, para que o Relator, quando estiver aqui 

presente, possa dirimir as dúvidas do nosso colegiado. Eu ia simplesmente votar o 

relatório construído pelo Relator Alexandre Santos. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, também queria 

manifestar minha opinião favorável à proposição do Senador Waldemir Moka e do 
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Deputado Raimundo Gomes de Matos, porque sem a presença do Relator, que 

estudou a matéria, fica muito difícil a gente realmente debater um tema dessa 

profundidade de quase 2 bilhões de reais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. Então, se for 

possível, vamos dar o seguinte encaminhamento: não vamos apreciar a matéria 

hoje, fica para a próxima terça-feira, no mesmo horário. Eu gostaria de aproveitar 

que temos um grande número de Deputados e Senadores de nos apressarmos, 

principalmente as bancadas que têm compromissos de indicar — no caso o PMDB 

— o Relator da LDO e o Relator-Geral, principalmente da LDO, que, na próxima 

terça-feira, nos formalize isso para que nós possamos andar. Estou me adiantando 

para que todos tomem conhecimento. A Ministra Miriam Belchior vai estar aqui no 

dia 29, numa audiência pública. Então, seria bom que já tivéssemos o Relator da 

LDO, porque quando formos discutir, nós teremos alguma coisa para encaminhar. 

Tentamos fazer uma reunião agora há pouco. O Senador Flexa Ribeiro, que é 

o 1º Vice-Presidente da Comissão, foi um dos primeiros a chegar. Infelizmente, não 

deu para dirimir algumas dúvidas e nem colocar as pessoas nos devidos lugares, 

porque não tínhamos autorização e nem temos poder para fazer isso. Quem tem 

que fazer isso são os Líderes das bancadas. Então... 

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, só uma questão 

de ordem. Eu sou bastante vigilante. Até pelas manifestações dos Deputados e dos 

Senadores, eu acho que tem que haver uma prática desta Comissão, doravante, 

nenhum relatório poderá ser lido por Relator ad hoc.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A não ser que ele traga 

aqui o atestado do médico. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Lógico. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Alguma coisa de força 

maior. 

Dou por encerrada, então... 

O SR. DEPUTADO LÚCIO VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, pela Liderança do 

PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Antes de encerrar, por 

gentileza, V.Exa. tem a palavra. 
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O SR. DEPUTADO LÚCIO VIEIRA LIMA - Esse prazo de indicação de 

Relator, logicamente, não se encerra na próxima semana, regimentalmente, não é 

isso? Não tem nenhum... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O prazo já venceu. Nós 

estamos com calma e tal, mas o prazo já está vencido e faz tempo. Agora, eu estou 

pedindo para que a gente agilize os trabalhos. Quanto mais rápido, para nós melhor.  

E, aproveitando, como eu ainda não dei por encerrados os trabalhos e o 

Relator, Deputado Alexandre Santos, acabou de chegar, eu peço a S.Exa. que 

encaminhe agora o seu relatório. 

Está com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, peço desculpas pelo atraso. Eu queria, inclusive, devido ao prazo que se 

ultrapassou, a participação efetiva dos nobres pares, para que nós pudéssemos 

analisar esse relatório, votá-lo e, se possível, dentro das legalidades, aprová-lo.  

Portanto, Sr. Presidente, passo a ler o relatório: 

“Nos termos do art. 62, combinado com o art. 167, inciso III da Constituição, o 

Presidente da República, através da Mensagem nº 153, de 2013, submete à 

apreciação do Congresso Nacional a Medida Provisória que abre, no Orçamento 

Fiscal da Seguridade Social, crédito extraordinário no valor R$ 1.978.600.000,00, em 

favor de diversos órgãos do Poder Executivo, conforme demonstrado a seguir. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA (administração direta): 

R$37.375.930,00; Ministério da Educação — MEC (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação): R$10.986.000,00; Ministério da Justiça 

(Departamento de Polícia Rodoviária Federal), R$10.600.000,00; Ministério da 

Saúde (Fundação Nacional de Saúde — FUNASA), R$45.653.000,00; Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, R$440.000.000,00; Ministério do Esporte, 

R$28.793.184,00; Ministério da Integração Nacional (administração direta), 

R$1.310.850.000,00; Ministério do Turismo (administração direta), R$40.427.600,00; 

Ministério das Cidades (administração direta), R$53.914.286,00, perfazendo o total 

de R$1.978.600.000,00. 

A Exposição de Motivos que acompanha a referida medida provisória assim 

estabelece a finalidade das programações elencadas:” 
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O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Não tem cópia do relatório? 

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Tenho. Sr. Presidente, cópia do 

relatório foi entregue. Eu pediria que... V.Exa. já tem aí? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Como é de praxe, quem é 

membro desta Comissão, e V.Exa. foi meu Presidente aqui... Antes, nós tínhamos 

uma pessoa que entregava o relatório, agora os relatórios ficam aqui. Foram 

buscar? Foram buscar. V.Exa. pode continuar? 

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, se inclusive está 

entregue a todos, eu iria direto para o mérito, porque eu já citei todos os créditos e 

também as emendas oferecidas. Se me permitir o Plenário, eu já vou para o exame 

dos pressupostos constitucionais: 

“II.1. Exame dos pressupostos constitucionais. 

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

extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e 

urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 

observado o disposto no art. 62”. Por sua vez, o art. 62 estabelece que “Em caso de 

relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 

com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”. 

Da análise das informações contidas na Exposição de Motivos que 

acompanha a referida medida provisória depreende-se que se acham atendidos os 

pressupostos constitucionais quanto à relevância e urgência, haja vista que as 

consistentes considerações elencadas justificam a adoção da medida. Quanto à 

questão da imprevisibilidade, não há qualquer referência formal, não obstante o 

reconhecimento de que os fatos que nortearam a elaboração dessa medida 

provisória dão o necessário suporte à abertura do presente crédito. 

 II.2. Exame da adequação financeira e orçamentária. 

 Conforme estabelece o § 1º do art. 5° da Resolução n° 01-CN, de 2002, “o 

exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das Medidas 

Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública 

da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 

financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar n° 101, 
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de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

a Lei Orçamentária da União”. 

 Da análise da medida provisória, verifica-se que o crédito extraordinário não 

contraria dispositivos ou preceitos legais pertinentes, especialmente no que se refere 

à sua compatibilidade com o Plano Plurianual e à sua conformidade com as 

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal vigentes. 

 Os recursos para suportar a abertura do crédito extraordinário são oriundos 

da anulação parcial de dotações orçamentárias e da remuneração das 

disponibilidades do Tesouro Nacional — foram oriundos de anulações já havidas e 

estão repondo as anulações. 

 II.3. Verificação do cumprimento da exigência prevista no § 1° do art. 20 da 

Resolução nº 1, de 2002-CN 

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

publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado 

ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento 

expondo a motivação do ato.” 

 A Exposição de Motivos nº 290/2013/MP, de 28/12/2013, supre exigência 

prevista no § 1° do art. 2° da Resolução n° 1, de 2002-CN, acerca do envio do 

documento expondo a motivação da edição da medida provisória. 

 II.4. Exame do mérito 

 Tendo em vista a relevância e a urgência explicitadas na EM 290/2013/MP, 

de 28/12/2013, considerando a necessidade de realização da despesa para a 

obtenção dos resultados pretendidos, e considerando, igualmente, que a sua 

execução poderia ficar comprometida se a viabilização dos créditos necessários 

fosse submetida a processo legislativo ordinário, entendo ser imprescindível e 

oportuna essa forma de intervenção do Governo Federal, tornando meritória a 

edição da medida provisória em exame. 

 II.5. Análise das Emendas 

 Foram apresentadas 26 emendas à proposição. As Emendas de n° 00001 a 

00020 devem ser inadmitidas por contrariarem o art. 111 da Resolução n° 1/2006-

CN, que estabelece regra rígida para o atendimento de emenda nesse tipo de 
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crédito, tornando inadmissíveis quaisquer emendas, exceto as relativas ao texto da 

medida provisória ou que cancelem dotações, total ou parcialmente. Já as emendas 

de 00021 a 00026 devem ser inadmitidas por tratarem de matéria estranha à tratada 

na medida provisória em análise, contrariando dessa forma a Resolução n° 1, de 

2002-CN que veda em seu art. 4°, § 4° a apresentação de emendas que versem 

sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, e, no mesmo sentido, 

contraria o art. 7º da Lei Complementar n° 95, de 1998, que estabelece que “a lei 

não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, 

pertinência ou conexão”. 

 III - Voto do Relator 

 Diante do exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória n° 637, de 

2013, na forma proposta pelo Poder Executivo, considerando inadmitidas todas as 

26 emendas apresentadas à Proposição, por não poderem, inclusive, ser incluídas 

ou analisadas dentro do contexto da medida provisória.”  

 É o voto e o relatório, Sr. Presdiente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu voto.  

 O relatório está em discussão.  

 Tem a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  - Sr. Presidente, nobres 

Deputados, nobres Senadores, é evidente a falta de planejamento do Governo 

Federal. Ao apagar das luzes — muitos Parlamentares já estavam em seus Estados 

—, a Presidente Dilma edita, na noite do dia 30 de dezembro, um remanejamento de 

2 bilhões de reais. Não é um programazinho aqui, outro ali, outro acolá. Medida 

provisória editada no dia 30 de dezembro: 1 bilhão, 978 milhões e 600 mil reais. E 

ficamos nós Deputados, V.Exas. Senadores, aguardando o descontingenciamento 

de recursos do Orçamento, que foram “surrupiados” — entre aspas — para outras 

ações.  

 Por isso que esta Comissão — na época era o Presidente Lobão — votou o 

orçamento impositivo: para evitarmos essas manobras. Trata-se de 2 bilhões de 

reais. Constitucionalmente, a Presidente da República, pelo pacto federativo, tem 
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essa prerrogativa. Entretanto, quero parabenizar o Deputado Alexandre quando, em 

seu relatório, afirma que a medida provisória de crédito extraordinário, no aspecto 

financeiro, é para atender à imprevisibilidade. Está gravado e lido pelo nosso grande 

Relator, Deputado Alexandre. Realmente, há uma catástrofe, uma imprevisibilidade: 

uma enchente, um desastre, um terremoto, muito bem, medida provisória.  

Entretanto, consta no relatório lido pelo Deputado: material de consumo, 

aquisição de veículo para a Polícia Rodoviária, aquisição de cesta básica. Quer 

dizer, está contrariando tudo o que foi dito. Será que comprar material de consumo 

para a Polícia Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro não é previsível? Comprar 

veículo não é previsível? Hoje tudo é a Copa. Não é por causa da Copa. Nós temos 

que construir aeroportos, fazer gambiarras por causa da Copa.  

Eu creio que, na essência, esta Comissão, como o Presidente Henrique Alves 

está fazendo aqui na Câmara, não deve admitir medidas provisórias com 

penduricalhos, não deve admitir medidas provisórias que não estejam embasadas 

nos textos regimentais. Do contrário, não adianta termos Comissão de Orçamento, 

não adianta termos as demais Comissões. E eu fico estarrecido porque — inclusive 

apresentei duas emendas — o próprio Relator disse: “Às medidas provisórias só 

podem ser acatadas emendas se tiverem na análise do texto, a partir do art. 111”.  

Em muitas praias do Ceará que V.Exa. conhece, em virtude das marés altas, o mar 

já avançou 300 metros, derrubando condomínio, derrubando residências, 

derrubando comércio. Aí, sim, cabe a imprevisibilidade na medida provisória. Nós 

não tínhamos previsões para garantir a necessidade desse recurso.  

Nós recebemos esse relatório. Cerca de 80% do que consta no relatório eu 

considero casos previsíveis, não há imprevisibilidades. Eu fico até me perguntando 

como é que se vai trabalhar as imprevisibilidades em casos de seca, de terremoto, 

de enchente, no momento em que se tem oportunidade de apresentar uma emenda 

para a Defesa Civil lá em Caucaia, como também uma emenda para a Defesa Civil 

lá em Beberibe. 

 Eu me recordo muito bem de que, anos passados, lá no Trairi, havia a Praia 

do Mundaú, onde houve avanço do mar, e foi acatado recurso para fazer um 

paredão no Mundaú, por quê? Porque era uma coisa que não era previsível, então, 

era admitido na medida provisória. 
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 Então, o nosso posicionamento é que essa medida provisória deveria ter sido 

rejeitada já na origem e não enchê-la de penduricalhos, mostrando que sobraram 2 

bilhões de reais no dia 30 de dezembro. 

 O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem a palavra o Senador 

Cyro Miranda. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Sr. Presidente, eu me inscrevo também. 

 O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Deputado Devanir Ribeiro, Presidente 

desta Comissão, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, 

eu corroboro as palavras do Deputado Raimundo Matos. Eu não estou entendendo 

por que essa medida provisória veio para cá. Mas eu quero colocar uma segunda 

coisa. Eu não me julgo, e acho que não é responsável da nossa parte, nós votarmos 

esse relatório uma vez que estamos tomando conhecimento dele agora. Muita coisa 

aqui tem que ser lida, entendida, até porque o relatório não foi lido na íntegra. 

Mesmo que seja lido na íntegra, eu tenho muitas dúvidas que preciso esclarecer. 

Então, como aqui não cabe vista, aqui se diz que se vota ou não se vota. Eu pediria 

tempo para que a gente tome conhecimento desse relatório. 

 É esta a minha posição, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o nobre 

Senador Jorge Viana. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA  - Eu só queria dizer, Sr. Presidente, que 

uma das atribuições desta Comissão Mista é apreciar matéria de crédito 

extraordinário. Então, a medida provisória vem para cá, sai daqui, vai para o plenário 

da Câmara e depois é encaminhada para o Senado. Eu acho que há vários colegas 

que estão...  

Eu também estou participando pela primeira vez da Comissão de Orçamento, 

mas queria ajudar um pouco nesses questionamentos que estão sendo feitos, penso 

que o Deputado Devanir pode ajudar também no esclarecimento que está sendo 

colocado, como foi agora, pelos colegas: um Deputado e um Senador da República. 

 Essa medida provisória abre crédito extraordinário em favor de diversos 

órgãos do Executivo. Ela foi editada em 30 de dezembro do ano passado para fazer 

um ajuste do Orçamento daquele ano. Obviamente que o Orçamento do ano 
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passado não se encerrou completamente, nós temos espaços para Restos a Pagar, 

mas, no fundo no fundo, o que estamos apreciando aqui... Por isso, o Relator tem 

dificuldade de acatar muitas emendas colocadas para um Orçamento que foi 

executado. Nós estamos fazendo um ajuste no Orçamento do ano passado, não na 

execução do Orçamento do ano passado. Esse é um ponto que deixa todos nós... 

Não é uma medida provisória que vem no começo do ano, na abertura do 

Orçamento, para que a gente possa melhorar, inclusive, a aplicação desses 

recursos, como certamente vamos ter algumas que ainda vão vir neste ano e esta 

Comissão haverá de debater.  

Quem já trabalhou no Executivo sabe que, no final do ano, a própria lei 

orçamentária permite que haja remanejamento orçamentário para cobrir execuções 

de vários setores, de vários programas do Executivo. No caso, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário tem uma soma de 440 milhões de reais para pagamento 

de parcelas de benefício safra 2011/2012. Esse pagamento teria que ter sido feito no 

ano passado, foi feito em função da medida provisória, mas tem que ter um ajuste 

orçamentário, com esse crédito extraordinário para cobrir, do ponto de vista do 

Orçamento, a execução financeira realizada, a mesma para o Ministério da 

Integração os recursos destinados ao atendimento às populações vítimas de 

desastres naturais.  

Esse é um mecanismo de execução orçamentária. É normal também e 

absolutamente correto os colegas questionarem como, no dia 30 de dezembro, 

edita-se uma medida provisória, que tem amparo constitucional, para fazer o ajuste 

orçamentário e ser apreciada somente agora, já no mês de abril. Mas se pensarmos, 

do ponto de vista da execução orçamentária em si, essa prática é recorrente e tem 

amparo legal. Eu penso que está faltando nela — e o Relator tem essa prerrogativa 

— clarear um pouco mais os mecanismos. Inclusive muito da execução do ano 

passado, proposições e propostas, em que foi pedida a prioridade, seja para os 

Senadores, seja para os Deputados Federais, estão sendo também atendidas — 

todos nós trabalhamos pela boa execução do Orçamento — nessa medida que abre 

crédito extraordinário.  
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 É este o meu comentário, Sr. Presidente. Mas penso que, como vários 

colegas estão questionando, quando necessário, o próprio Presidente pode, junto 

com o Relator, dar os devidos esclarecimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Jaime Martins, do PSD. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS  - Muito bem, Sr. Presidente. Eu acho 

que temos necessidade de colocar aqui algumas informações, e eu tenho que 

concordar com a argumentação, mais uma vez, do Deputado Raimundo Gomes de 

Matos, com o Senador Cyro Miranda. O Deputado Raimundo Gomes de Matos é um 

decano nesta Comissão — nós já tivemos oportunidade de participar algumas vezes 

dos trabalhos dela. Eu, no caso, já fui Relator Setorial, já presidi comitês, já fui 

Coordenador do Comitê de Assessoramento do Relator-Geral. Portanto, dos 20 

anos em que completo nesta Casa, pelo menos 10 eu passei nesta Comissão. 

 Eu digo isso para esclarecer que os pressupostos de imprevisibilidade, de 

urgência dessa medida provisória não estão atendidos. É Copa do Mundo que se 

alega. Nós já sabemos onde vai ser a Copa do Mundo de 2022. A Rússia já estava 

se preparando para receber a Copa do Mundo de 2014, 2018, 2022. Então, nós 

sabemos dessa Copa do Mundo desde 2007. Portanto, há 7 anos já sabíamos 

dessa Copa do Mundo. O que existe é falta de planejamento, falta de competência 

de execução orçamentária. 

 Outra coisa: quanto ao Orçamento, que é editado através de medida 

provisória no dia 30 de dezembro, a falta de urgência é tanta, que até hoje não foi 

executado, embora tenha tido condição legal para sua execução. Se fosse urgente, 

certamente passados 3 meses, já estaria todo executado. E há aqui obras, como 

atendimento à saúde básica. 

Eu queria informar inclusive sobre uma análise que foi feita pela nossa 

Consultoria a respeito desses pressupostos constitucionais do art. 167, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, que estabelece que “a abertura de crédito 

extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e 

urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 

observado o disposto no art. 62”. Assim, as despesas devem ser imprevisíveis e 

urgentes, utilizadas em caso em que se faz necessária a imediata atuação estatal 
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sob o risco de graves danos imediatos para a coletividade, como no caso de 

calamidade pública. 

 Quanto à urgência, a exposição de motivos apresenta algumas justificativas 

bem questionáveis, como: “A urgência do Ministério da Saúde decorre da 

necessidade de atuação imediata do Governo nas áreas de atenção básica 

especializadas”. Evidentemente, não existe urgência, e, se existe uma programação, 

um planejamento que pode ser feito através dos mecanismos tradicionais, dos 

créditos ou da lei orçamentária, isto não justifica a urgência. 

 Ademais, há o fato da baixíssima execução dos recursos desta medida 

provisória, tendo em vista que já se passaram 3 meses. 

 Então, quanto à justificativa da imprevisibilidade, não há qualquer menção na 

exposição de motivos. Dessa forma, na nossa opinião, não foram atendidos os 

pressupostos constitucionais, e esta medida provisória é inconstitucional. 

 É isto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o nobre 

Deputado Betinho Rosado. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO  - Sr. Presidente, a medida provisória 

que abre esses créditos extraordinários é uma ação absolutamente corriqueira do 

Executivo. Ao final do ano, havendo necessidade de realocação de recursos que 

não estavam dentro da programação anual, para resolver essa questão — aqui, 

como, por exemplo, já foi citado garantir a safra de ações de defesa civil —, o 

Governo edita medida provisória, que é uma ação absolutamente corriqueira.  

Eu não vejo aqui, em primeiro lugar, nenhum desvio, porque a medida 

provisória trata de matéria unicamente orçamentária. Portanto, ela preenche, no meu 

entender, os requisitos constitucionais para a sua publicação. A minha expectativa é 

a de que nós possamos votar isso da forma mais rápida possível aqui na Comissão, 

para atendermos a este conjunto de necessidades financeiras dos programas do 

Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Só para lembrar aos mais 

antigos na política, a medida provisória veio para suprir o decurso de prazo — 30 

dias, e era lei —, dando até oportunidade de se discutir. Então, realmente é um fato 

corriqueiro, mas, respeitando a sua presença, vamos ter que... Isto no nosso, no 
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outro e no próximo que virá, terá medida provisória, a não ser que nós revoguemos 

aqui. 

Com a palavra o Deputado Reginaldo Lopes. 

O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES  - Sr. Presidente, primeiro, a Medida 

Provisória nº 637 é de quase 2 bilhões de reais. Se olharmos atentamente a 

aplicação de cada recurso, vamos perceber que concentra noventa e tantos por 

cento em duas ações extremamente importantes para a população brasileira, devido 

aos desastres naturais ocorridos durante o ano de 2013: a maior seca dos últimos 

50 anos e um grave problema de chuvas no Espírito Santo, em parte do Rio de 

Janeiro e em parte do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Portanto, é mais de 90%, 

sendo 1 bilhão trezentos e poucos milhões no Ministério da Integração.  

Temos aí todo um detalhamento da aplicação desses recursos. Também, no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Plano Safra 2011/2012 e uma das piores 

secas da história do País, mesmo em outras áreas. O próprio MAPA, 37 milhões, 

também está vinculado à melhoria de estradas vicinais para escoamento de 

mercadorias. E várias outras ações. 

 No próprio, foi questionado aqui pelos colegas a questão do Ministério da 

Justiça, que também é para comprar equipamento, modernização. Nem tanto é por 

causa da Copa do Mundo, mas também pelos acontecimentos, alagamentos e 

aparelhagem. 

 O Ministério da Saúde também, do Fundo Nacional da Saúde, o próprio 

Ministério da Educação... São áreas, quadras esportivas e também áreas que foram 

alagadas. Portanto, eu acho que esta medida provisória foi muito importante, porque 

não tinha evidentemente uma previsão desses acontecimentos, desses fenômenos. 

 Portanto, eu quero aqui seguir o voto do Relator, evidentemente, e pedir aos 

colegas a aprovação da medida provisória. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o nobre 

Deputado Benjamin Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, concordo em 

muito com que Raimundo Gomes de Matos falou no início e me preocupa muito ver 

que o Governo quer tratar seca no Nordeste como algo imprevisível. 
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 Nós estamos há 3 anos num período de estiagem constante, a pior dos 

últimos 50 anos, como disse Reginaldo, bem conhecedor do norte de Minas Gerais, 

e não é algo imprevisível. Todos nós sabíamos que não iria haver chuvas normais, 

iria haver necessidade desses investimentos. 

 Por outro lado, a medida provisória chega para ser votada agora, num 

momento em que não há nada mais a ser feito, haja vista que se trata do Orçamento 

de 2013. O que foi empenhado e virou Restos a Pagar foi; o que não foi 

empenhado... Esta medida provisória já acabou, a esta altura. 

 O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES - É reaberto através de crédito do 

Executivo. Como foi editado nos últimos 4 meses do ano, pode ser reaberto através 

de decreto do Executivo. 

 O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Pode ser reaberto, então? Se 

o Governo assim entender. 

 O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES - Então, na verdade, tudo está 

sendo reaberto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos manter a palavra 

do nobre Deputado do Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Então, eu só lamento, como 

os outros companheiros, a questão de ver no dia 30 de dezembro mais uma medida 

provisória. É algo que realmente, mais uma vez, mostra que há uma completa 

improvisação em relação ao Orçamento, e até um desrespeito com as emendas 

apresentadas pelos Parlamentares que nunca são executadas, as emendas de 

bancada que são obras estruturantes dos Estados. Hoje em dia, até as bancadas 

deixam de ser reunir para isso, porque ficou um aval perdido, quando se vê que, no 

final do ano, o Governo sempre edita medida provisória para fazer o que quer com a 

peça orçamentária. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o nobre 

Deputado Daniel Almeida, da Bahia. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, quero também 

manifestar o nosso apoio ao relatório apresentado aqui pelo Relator e até fazer uma 

reflexão com os nossos colegas da Oposição, porque não é novidade. Isso é um 

procedimento absolutamente corriqueiro: no final de um período, você buscar fazer 
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ajustes, fechar o Orçamento, atender a demandas, a compromissos. E aqui está 

absolutamente explícito: grande parte para a Defesa Civil. Todos nós 

acompanhamos eventos climáticos que justificam plenamente a utilização desses 

recursos. 

 Às vezes levantam esses problemas da Copa do Mundo como se a Copa do 

Mundo fosse um grande problema para o Brasil. A Copa do Mundo é algo desejável, 

uma busca de todas as nações, e não é isso que está posto aqui. Mesmo quando se 

trata de recursos para o Ministério do Esporte, é para o esporte educativo, destina-

se a isto. Não é absolutamente nada relacionado à Copa do Mundo. O Ministério da 

Justiça, entre outras atribuições, deve dotar de infraestrutura, de equipamentos... 

 Portanto, eu quero crer, Sr. Presidente, que não há absolutamente nenhuma 

razão, nenhuma fundamentação, nem como politizar esta discussão, porque quem 

passou pelo Executivo sabe que este é um procedimento absolutamente corriqueiro, 

normal e necessário. E até porque os efeitos jurídicos, práticos, já foram produzidos 

quando a medida foi publicada. Publicou a medida, fechou o Orçamento com os 

efeitos produzidos. Portanto, penso que nós deveríamos providenciar a votação 

desta matéria como algo corriqueiro, normal, que faz parte do procedimento de 

qualquer governo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 Com a palavra o Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pares, a 

minha manifestação é contrária, de uma forma democrática, mas não entendendo a 

edição desta Medida Provisória. Lamento nós estarmos aqui na Comissão Mista de 

Orçamento, mais uma vez, nos debruçando sobre matéria que não atende aos 

pressupostos constitucionais do art. 167, § 3º, que fala da relevância, urgência e 

imprevisibilidade de fatores para edição de medida provisória. 

 A Medida Provisória fala, claro, sobre alguns temas que eu até consigo 

acolher a imprevisibilidade, tais como: o auxílio emergencial e financeiro às famílias 

com renda mensal de até dois salários mínimos, o benefício do Garantia-Safra, o 

reaparelhamento de móveis e veículos e aquisição de material de consumo à Polícia 

Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, que teve danos incontestáveis quando dos 

alagamentos sofridos com as fortes chuvas em algumas regiões. Mas ela também, 
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Sr. Presidente, se debruça sobre matérias que são rotineiras, normais de um país, 

as despesas que devem constar de um orçamento, tais como: esporte, integração, 

turismo, cidade, saúde. 

 Eu não entendo como o Palácio do Planalto edita medida provisória em 31 de 

dezembro de 2013 dizendo ser essa relevante urgência imprevisível, por exemplo, e 

destina para a área de defesa civil o valor de 900 milhões de reais! Vamos analisar, 

vamos entender que a medida provisória fosse constitucional, atendesse aos 

requisitos constitucionais. Nesse ponto do Ministério da Integração Nacional, ela até 

atende, mas não são executados os recursos, Sr. Presidente. 

 Eu não me sinto confortável em votar uma medida provisória que, primeiro, 

não atende aos requisitos de constitucionalidade. Segundo, ela demonstra uma 

marca registrada do Governo, que é a falta de planejamento.  

 Desde quando, e aqui já foi falado, seca no Brasil... E eu lamento 

profundamente, porque, assim como o meu conterrâneo Betinho Rosado, sabemos 

que todo ano existe seca no Nordeste. Isto não deveria ser imprevisível, não deveria 

ser urgente, tem que estar no Orçamento recursos para as despesas decorrentes do 

auxílio aos agricultores da Região Nordeste. 

 O problema é que, mesmo sendo editada medida provisória, ela não é 

executada. Eu tenho aqui dotação atualizada de 900 milhões nesta medida 

provisória, na qual os empenhos emitidos são da ordem de 65 milhões. E, até a 

presente data, volto a repetir, dia 31 de dezembro ela foi editada; até a presente 

data, apenas 5 milhões dos 900 milhões que estão na medida provisória foram 

realmente pagos. Ou seja, dentro das necessidades da Defesa Civil para atingir as 

vítimas da seca, os recursos não são executados.  

 Por fim, Sr. Presidente, há recursos — eu não entendo por quê —, via medida 

provisória. Se nós pegarmos, por exemplo, fomento ao setor agropecuário, tem, no 

Orçamento da União de 2014, 734 milhões, via medida provisória com 34 milhões; 

Contribuição ao Fundo Garantia-Safra, já existem no Orçamento 213 milhões e vêm 

mais 440 milhões; implementação de mão de obra da infraestrutura hídrica está no 

Orçamento de 2014, foram aprovados 458 milhões. A Medida Provisória traz mais 5 

milhões, valores inferiores àqueles que estão no Orçamento, e não foram 
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executados, razões pelas quais eu, em nome do Democratas, comunico a esta 

Comissão que eu não me sinto confortável em votar esta matéria.  

Desde já, adianto a posição do meu partido contrária à aprovação, por todos 

os recursos aqui apresentados, recursos de falta de urgência, relevância e 

imprevisibilidade e falta de planejamento na execução daqueles recursos que já 

estão no Orçamento de 2014 e que até então não foram executados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

Com a palavra o nobre Deputado Waldenor Pereira, digno representante da 

Bahia. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA  - Obrigado, Sr. Presidente.  

Nobres colegas, o crédito adicional, seja ele extraordinário ou suplementar, é 

um instrumento legislativo de readequação do planejamento orçamentário. Trata-se 

de uma ferramenta, de um instrumento amplamente utilizado por todos os governos 

— federal, estadual, municipal —, até porque é um instrumento valoroso no 

planejamento orçamentário para fazer as adequações necessárias que qualquer 

governo necessita, especialmente no fechamento de balanço em final de ano.  

Trata-se, de fato — concordo com outros colegas que me antecederam —, de 

algo corriqueiro, e até me surpreendo, embora compreendendo a manifestação da 

Oposição, de estranhar a adoção deste mecanismo constitucional, previsto inclusive 

em várias leis que orientam a elaboração do Orçamento no Brasil.  

E digo mais, Sr. Presidente: quero defender o parecer do nosso Relator, 

fazendo uso da Resolução nº 1, que orienta o funcionamento desta Comissão Mista 

de Orçamento. No seu Capítulo VIII, que trata da apreciação dos projetos de lei de 

créditos adicionais, o art. 110, na Seção III, que discrimina a orientação dos créditos 

extraordinários abertos por medida provisória, nos chama a atenção de que a 

inclusão da Relatoria da medida provisória na Ordem do Dia da CMO será 

automática e sua apreciação terá precedência sobre as demais matérias em 

tramitação.  

E diz mais, no art. 111: “Somente serão admitidas emendas que tenham 

como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação total ou 

parcialmente”. Portanto, a própria resolução orientadora do funcionamento da CMO 
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também trata especialmente de créditos extraordinários abertos por medidas 

provisórias.  

Dito isso, Sr. Presidente, queríamos chamar a atenção também que o 

instrumento da medida provisória foi criado por este Congresso Nacional. O que está 

em pauta na discussão desta Comissão, no dia de hoje, é a abertura de crédito 

extraordinário, que está amplamente assegurado, do ponto de vista dos argumentos 

apresentados, pois os recursos oriundos dessa readequação se deram através da 

anulação parcial de dotações orçamentárias, o que é muito comum. Retira-se 

recurso de uma dotação e repassa-se a outra para permitir exatamente a realização 

de uma pequena parcela de recursos oriundos de outras fontes apresentados 

inclusive no parecer do Relator.  

Por isso, consideramos que o parecer do nobre Relator merece o nosso 

apoiamento. Votaremos favoravelmente.   

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado 

Waldenor.  

Com a palavra o nobre Deputado Beto Faro. 

O SR. DEPUTADO BETO FARO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Srs. Senadores, primeiro quero firmar aqui uma posição de defesa para votar 

favoravelmente ao relatório. Acho que já era para termos discutido e decidido na 

semana passada, mas não houve quórum e o relatório já estava à disposição de 

todos os membros desta Comissão, desde a semana passada.  

Como vários aqui já expuseram, só reafirmando, todos os governos, seja no 

âmbito municipal, estadual ou nacional, se utilizam desse crédito extraordinário para 

poder adequar sua execução orçamentária, seja ele hoje de Oposição, de Situação, 

enfim, todos dele se utilizam. Dependendo da intensidade da seca e das enchentes, 

nós, hoje, no Brasil, podemos até prever. A sua extensão é muito difícil prever.  

O Plano Garantia-Safra é feito a partir de um levantamento, inclusive levando 

em conta a situação da seca no Nordeste ou das enchentes na Amazônia e em 

outras regiões pelas EMATERs, pelos organismos que prestam assistência técnica, 

no caso dos agricultores familiares e dos assentados da reforma agrária, que 

chegam a um número para determinar o valor. É exatamente no final do ano que há 

condições efetivas de estabelecer os parâmetros, avaliar os prejuízos por conta 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0317/14  09/04/2014 
 
 

 19

dessas intempéries, para dar clareza do montante de recursos a ser destinado aos 

Ministérios. Por exemplo, o Ministério da Agricultura tem problemas com as estradas 

vicinais, que escoam a produção dos produtores. Não há como avaliar a extensão 

do problema. Houve várias enchentes no Pará, mas este ano foram mais intensas 

do que em anos anteriores.  

Acho importante a gente sair daqui, hoje, com esta aprovação. O Relator foi 

bastante preciso. O Governo já está executando esta atividade. Portanto, sou 

favorável ao relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A discussão está 

encerrada.  

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

 Aqueles que com ele concordarem permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

Aprovado, com o voto contra do Deputado Felipe Maia.   

Em votação no Senado Federal.  

Os Senadores que concordarem com o relatório permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Concluída a votação de matéria constante da pauta, encerro os trabalhos, 

antes convocando reunião extraordinária para o dia 15 de abril, terça-feira, às 

14h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

Está encerrada esta reunião. 

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Sr. Presidente, só para registrar 

que... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Lembro, mais uma vez — 

só um minutinho, querido Relator —, que a reunião no Colégio de Líderes será às 14 

horas, na sala da Presidência, na terça-feira. Nós precisamos resolver o problema 

dos Relatores Setoriais, do Relator-Geral e do Relator da LDO.    

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS  - Sr. Presidente, só quero 

agradecer aos pares a votação.  
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Eu me comprometo com o Deputado Raimundo que farei o máximo, no 

próximo relatório, para incluir Caucaia, que também é meu Município de coração, e o 

Ceará como nosso Estado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e todos os Deputados e Senadores. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está encerrada a reunião. 

 




