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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Bom dia a todos! 

 Declaro iniciada a 8ª reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da pauta. Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da 

pauta eletrônica, localizados nas bancadas. 

 Aviso: informo que, a pedido do Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno 

Augustin, a reunião da audiência pública anteriormente convocada para o dia 11 foi 

transferida para o dia 18 do mesmo mês, então dia 18 da semana que vem. 

 Passo a palavra ao Relator do Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Deixe-me consultar V.Exa. e a Mesa. É o 

seguinte: pelo que me consta, está havendo uma reunião dos Líderes na Liderança 

do Governo. 

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

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Nós estamos aqui aguardando a posição 

consensual dos Líderes. Já houve um diálogo ontem no plenário, e eu peço a V.Exa. 

que suspenda esta reunião até que nós possamos ter a definição dessa reunião, 

para que possamos aqui, sim, dar prosseguimento aos nossos trabalhos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu agradeço a intervenção 

de V.Exa. O que eu iria propor era isso. Eles estão chegando; já me comunicaram. 

Só que eu queria que o Relator do Orçamento desse uma explicação para nós do 

interesse que nós temos em todas as bancadas. Nós temos o interesse de votar a 

LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Impositivo. Nós vamos votar 

tudo, dentro do acordo que está sendo feito hoje entre a Oposição e as Lideranças 

do Governo. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Estão se reunindo inclusive neste 

momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem razão. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Nós passaremos a palavra ao Senador 

Romero Jucá, mas vamos depois suspender a reunião, até que chegue aqui essa 

deliberação final. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso. Vamos ouvi-lo, e 

depois suspenderemos. Nós suspenderemos. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Peço a V.Exa. que suspenda a reunião 

até que chegue isso aqui. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, 

Deputados, Senadoras e Senadores, faço o registro de que, primeiro, há toda a 

intenção e todo o compromisso de todos nós para podermos votar, neste ano ainda, 

o Orçamento para 2015. Esse é um compromisso que eu tenho reafirmado junto a 

diversos Parlamentares, inclusive a Parlamentares que não renovaram o seu 

mandato para a próxima Legislatura. 

 Eu entendo que seria, em primeiro lugar, falta de respeito com os 

Parlamentares que não renovaram o mandato deixarmos para o próximo ano a 

confecção do Orçamento. Eu acho que todos têm o direito de participar, apresentar 

as suas emendas. 

 Nós já tivemos aqui, nesta Comissão, diversos momentos em que os prazos 

estiveram muito curtos, e, por entendimento, nós conseguimos vencer essas etapas. 

Eu sou o Relator do Orçamento pela terceira vez; a gente tem uma experiência de 

condução dessa votação e, mais que isso, uma vivência de acompanhar também a 

votação de outros projetos aqui na mesma situação. E eu espero que esta reunião 

com os Líderes, inclusive com os Líderes da Oposição, possa construir uma 

estratégia proveitosa para que possamos, realmente, aprovar o Orçamento. 

 Qual seria a ideia? O meu relatório preliminar está pronto há 4 semanas. O 

que ele está aguardando? Ele está aguardando a votação do relatório da receita, 

porque eu só posso entregar o relatório preliminar ao Orçamento na hora em que eu 

tiver o número fechado da receita, que o Deputado Paulo Pimenta realizou e vai 

apresentar. 

 Depois, com a mudança dos parâmetros macroeconômicos de crescimento e 

de inflação, ele teve que fazer um reajuste, inclusive do superávit primário, uma 

diminuição do relatório da receita. Ele reapresentou esse relatório, e a ideia seria: 

hoje, com a votação do relatório da receita por acordo, no mesmo momento eu 

apresentaria o relatório preliminar do Orçamento. Nesse relatório preliminar, se 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1325/14  10/12/2014 
 
 

 3

houvesse acordo das Lideranças, poderia ser acertada uma vista coletiva de 

algumas horas. 

 O relatório é padrão, não tem novidades. Nós estamos fixando a emenda 

individual em 1% da receita corrente líquida. Eu não sei agora o valor da receita que 

virá, mas será de 16 milhões e uns quebrados o valor da emenda individual. 

 Nós votaríamos ainda hoje à noite esse relatório preliminar porque é ele que 

tem o condão de abrir o prazo para que as bancadas possam apresentar as 

emendas. Nós daríamos 5 dias de prazo para as emendas. Essas emendas seriam 

remetidas aos Relatores Setoriais. Em comparação ao ano passado, nós estamos 

distribuindo mais recursos este ano — um pouco mais —, portanto, neste ano vai 

haver condição de os Relatores Setoriais trabalharem numa condição até um pouco 

melhor do que no ano passado. Os Relatores Setoriais fariam seus relatórios 

rapidamente, apresentariam os relatórios, nós os votaríamos. É praxe que, na 

votação dos Relatórios Setoriais, os Parlamentares indiquem destaques. Nós 

combinaríamos que esses destaques, em vez de serem apreciados na discussão, 

para não atrasar a votação dos Relatórios Setoriais, seriam transferidos 

automaticamente para o Relatório Geral, porque teríamos só uma rodada de 

destaques no Relatório Geral, e eu consolidaria, em 1 ou 2 dias, esse relatório. A 

gente fecharia com as bancadas o restante do ajuste e teria condições de, até o final 

do ano, se houver o entendimento de todos, aprovar o relatório do Orçamento de 

2015. 

Eu considero extremamente importante aprovar esse relatório. Não vejo como 

solução e não vejo como um ato importante do Congresso a gente não votar o 

relatório para passar para o Governo o duodécimo do Orçamento, para o Governo 

ficar operando em duodécimos no ano seguinte. Eu acho que isso, de certa forma, é 

a gente abrir mão da prerrogativa de definir a operação do Orçamento desde o 

primeiro mês, desde janeiro. 

Então, essa seria a proposição que a gente estaria fazendo. Eu acho que é 

possível fazer esse esforço. Já fizemos isso outras vezes. É claro que depende da 

quebra de interstícios, depende da boa vontade da Oposição, das Lideranças, do 

Governo, mas eu acho que aqui há uma orientação e uma direção comum de todos 

nós, que é a de aprovar o Orçamento ainda este ano. 
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Quero dizer que defendo a votação das emendas individuais obrigatórias, o 

orçamento impositivo nas emendas individuais, mas no próximo ano pretendo 

levantar a discussão do orçamento impositivo como um todo. 

Eu acho que o Congresso tem efetivamente que se colocar de pé e ter uma 

lei que seja cumprida, claro, com a prerrogativa de o Governo remanejar questões. 

Eu acho que a gente vai ter que ajustar, pelo orçamento impositivo, uma regra de 

funcionamento da Comissão de Orçamentos que seja mais ágil, para fazer as 

notificações que seja preciso fazer, mas nós temos que caminhar para o orçamento 

impositivo integral para que a lei seja uma lei para valer, e não seja uma ficção, 

como tem sido todos os anos. 

Essa era a posição, Sr. Presidente. 

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

Cláudio Puty, Vice-Líder do Governo no Congresso. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Bom dia, Sr. Presidente, Senador 

Romero Jucá, Deputado Paulo Pimenta, Deputados da Oposição 

Estávamos há pouco reunidos, Senador Jucá — eu queria relatar aqui —, 

com a Oposição na Câmara: o Deputado Mendonça Filho e o Deputado Domingos 

Sávio. Lá iniciamos uma conversa que eu considero muito proveitosa no sentido de 

tentar chegar a um acordo político geral e a um acordo de procedimento para a 

viabilização da votação da LDO, do relatório da receita da LDO e da LOA este ano. 

Corrijam-me, Deputados da Oposição, se eu der alguma informação que não 

condiga com o conteúdo do que foi preestabelecido. Votaríamos nesta manhã, 

obviamente dependendo da existência do relatório, o relatório da receita; 

continuaríamos tratativas até às 15 horas para viabilizar a votação esta noite, 

Senador Jucá, da LDO aqui na Comissão de Orçamentos e a votação do relatório 

preliminar do Orçamento, e abriríamos as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A LDO com as emendas 

do impositivo... 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sim, com as emendas do impositivo.  

Então, a Oposição apresentou para o Governo uma pauta que nós 

consideramos uma pauta política legítima e que está sendo devidamente avaliada 

pelo Ministro Berzoini, em contatos com o núcleo do Governo. Continuaremos 
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conversando, mas há acordo neste momento para votarmos o relatório da receita. 

Obviamente, se o relatório ainda não estiver pronto, teremos que ver o tempo 

necessário, Deputado Pimenta, para tal... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Estão só tirando cópias. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - ...mas o fato é que temos um vislumbre 

de acordo para iniciarmos o processo de emendas. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Estão tirando cópias para serem 

distribuídas aos colegas. 

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

Valdir Raupp. 

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu concordo com o Relator, Senador Romero Jucá, quando fala da 

importância de aprovarmos o Orçamento este ano. Eu acho que seria muito ruim, 

seria uma sinalização ruim um Governo que está começando, tentando acertar a 

economia, com uma nova equipe econômica já com aprovação popular, não iniciar o 

ano com o Orçamento. Isso seria muito ruim para o nosso Governo. Não tem nada 

que ver com emenda; acho que emenda é uma coisa secundária. O papel principal 

do Congresso é aprovar o Orçamento dentro do exercício para que possa vigorar a 

partir do dia primeiro do ano seguinte. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Arnaldo Jardim. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

essa descrição que fez o Deputado Cláudio Puty corresponde a um encontro que 

nós tivemos, ele está rigorosamente... Temos aqui o Deputado Domingos Sávio e o 

Deputado Mendonça Filho, que participaram também, além de mim — eu estava 

presente pelo PPS. Eu quero só tornar esse fato público porque, quanto mais 

transparentes as combinações sejam feitas, melhor, para que todos possam 

entender e compreendê-las. 

Primeiro, nós reiteramos ao Governo aquilo que foi uma expressão já feita 

anteriormente por nós aqui. Nós reconhecemos — o próprio Deputado Paulo 
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Pimenta fez uma intervenção aqui, não estavam presentes muitos Parlamentares, 

mas nós tivemos uma reunião muito interessante com a presença do Presidente do 

Banco Central, Ministro Alexandre Tombini. Naquela ocasião, o Deputado Paulo 

Pimenta disse que o seu relatório da receita incorporava exatamente algumas 

preocupações nossas, da Oposição. Primeira: termos claro o superávit, e não um 

superávit que fosse uma declaração de intenções só, portanto, um superávit com o 

compromisso real do Governo, o empenho claro de realizá-lo.  

Então, houve até uma redução do superávit — e nós somos defensores do 

superávit —, mas achamos melhor que houvesse uma redução, como é agora o 

cenário de 1,2%, desde que ficasse claro o compromisso de efetivamente buscá-lo e 

não se alterasse o conceito de superávit. E nós, ao final, já temos o compromisso do 

Governo no sentido de que ele efetivamente seja buscado e cumprido. Para isso nós 

somamos outra reivindicação, Sr. Presidente — estamos aguardando o retorno do 

Governo sobre isto —: nós gostaríamos que estivesse aqui na semana que vem o 

novo condutor da política econômica de Governo, que seria o Ministro já 

mencionado, ainda não empossado, Joaquim Levy. O Líder do DEM, Deputado 

Mendonça Filho, foi o formulador dessa proposta aqui na Comissão, incorporada por 

nós da Comissão. Nós a reiteramos e aguardamos o retorno do Governo para que 

isso possa ser fixado. 

Segundo ponto: no relatório da receita, temos concordância com 1,2%, mas, 

no relatório da LDO especificamente, em relação à previsão de duodécimos, em 

caso de não aprovação do Orçamento, pedimos que seja de forma muito clara 

mencionado que esses duodécimos se referem ao pagamento de pessoal, despesas 

obrigatórias e custeio, e não a investimentos. Esse para nós é outro ponto valioso 

daquela conformação do acordo que nós estamos buscando. 

Terceiro item, Sr. Presidente, importante para nós, do ponto de vista do 

acordo: que nós pudéssemos ter a menção clara da regra do orçamento impositivo. 

Nós estamos trabalhando; esperamos que a Câmara possa votar a PEC hoje, mas, 

como fizemos na LDO deste ano, que na LDO do ano que vem haja uma referência 

ao orçamento impositivo. 

Então, afora alguns detalhes mais de questão de controle, para os quais eu 

apresentei emendas que foram incorporadas à LDO, nós faríamos isso. 
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 Neste instante, nós não fechamos um acordo que chegue até o momento de 

aprovação do Orçamento, mesmo porque nós estamos trabalhando com prazos 

extremamente restritos. Nós já temos um esforço que o Deputado Paulo Pimenta 

nos apresentou, com uma ideia de cronograma; pontos foram reiterados pelo Relator 

Romero Jucá, mas nós temos um cenário muito apertado. Por exemplo, agora disse 

o Senador Jucá que seria possível convivermos com um momento de 5 dias para 

emendas. Na proposta feita pelo cronograma, são 2 dias. Imaginem só nós abrirmos 

o processo e termos um prazo até sexta-feira para aprovação de emendas. 

Sabemos o que isso significa de esforço para os Srs. Senadores e os Srs. 

Deputados e muitas vezes até uma dificuldade para que isso possa se estabelecer. 

 Então, nós vamos ter uma nova rodada para aproximar, mas queremos dizer, 

num gesto de disposição de diálogo, até para que depois isso não comprometa um 

eventual e apertadíssimo cronograma, que nós nos dispomos, a Oposição, a votar 

agora, nesta sessão, o relatório da receita. 

 Como o Senador Jucá nos disse que, há 4 semanas, já tem o seu relatório, 

embora saibamos que ele depende dos números finais e tudo o mais, nós 

queríamos que esse relatório fosse imediatamente distribuído. Por quê? A proposta 

de prazo e da possibilidade de votarmos o relatório preliminar ainda hoje nos parece 

muito difícil em princípio, pela complexidade que ele possa ter, e nós precisamos de 

celeridade. 

 Portanto, quero reiterar a disposição para o acordo, reiterar os pontos sobre a 

LDO, solicitar uma resposta sobre a vinda do Ministro Joaquim Levy, disposição de 

votarmos agora o relatório de receitas e imediatamente recebermos o relatório 

preliminar para tentarmos fechar um acordo sobre o cronograma ao longo do dia de 

hoje. 

 Essa é a nossa manifestação, Sr. Presidente. Acredito que eu possa falar em 

nome dos... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu queria fazer um aparte ao Deputado 

Arnaldo Jardim, no sentido de ajudar. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pois não, Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Relator. 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Eu entendo, Sr. Presidente, que, no 

momento em que nós aprovarmos o relatório de receitas e eu entregar o relatório 

preliminar, independente da votação, nós poderíamos abrir o sistema de confecção 

de emendas para que as bancadas já pudessem ir, de certa forma, registrando e 

evoluindo na confecção das emendas. Um dia a mais, um dia a menos, isso 

facilitaria a vida das bancadas, se o sistema ficasse aberto, independente da 

aprovação do relatório ou não. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Posso retomar aqui, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Acho que é bem-vindo isso, acho 

que facilita o trabalho de todos nós Srs. Senadores e Deputados para fazermos isso. 

Então, eu estou de acordo. Só que, quando você abre um prazo para receber 

emendas, você fixa também um prazo final para receber emendas. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Arnaldo Jardim. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Então, eu queria propor que nós 

abríssemos, e fica aqui aprazado conosco que o prazo limite será fixado por nós, 

numa retomada da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Arnaldo, V.Exa. me 

permite? Abre o sistema, mas não pode enviar ainda, é só para confeccionar. 

Depois que votar o relatório de receitas, aí abre para ele receber. Isso é só para ir 

trabalhando, só para os Deputados poderem ir confeccionando as suas emendas no 

sistema, mas sem, ainda, a autorização para enviar. A autorização para enviar fica 

condicionada à votação do relatório de receitas. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Acho que isso complementa bem. 

Estamos de acordo. Acho que vai ao espírito do que nós estamos construindo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arnaldo Jardim, 

acho que tudo é possível de ser feito desde que tenhamos um acordo, e nós 

estamos trabalhando para esse acordo, e vai acontecer o acordo. Vamos aprovar 

aquilo que V.Exa... Aqui tem um requerimento, nós vamos aprovar o requerimento 

que foi apresentado pela Oposição, vamos ver o acordo que está vindo. Eu acredito 

que nós podemos votar a LDO, o Orçamento ainda este ano. Dá para votar desde 
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que todos nós trabalhemos para que isso aconteça. Nós temos que ter aqui um 

plantão. 

 Vamos agora ao relatório, mas primeiro eu quero ouvir o Deputado Domingos 

Sávio, porque eu fui ontem ao Governo, fui outra vez ao Governo, fui hoje ao 

Governo outra vez, e há disposição. Inclusive, o João Magalhães tinha conversado: 

“Só a LDO, a gente não aprova”. Eu falei: “Não, nós vamos aprovar a LDO e vamos 

aprovar o Orçamento”. Isso é uma disposição, porque corria à boca pequena que o 

Governo não queria votar o Orçamento. Eu falei: “Isso não é verdade. Não é 

verdade!” Então, era coisa de corredores. O Deputado Domingos Sávio vai agora 

explicar a parte do PSDB, como Líder do PSDB, o que está sendo tratado.  

 É lógico que ainda faltam detalhes para nós encaminharmos. Mas, aí, 

compete a todos nós aqui, com a disposição e com a responsabilidade que nós 

todos devemos ter, aprovar.  

 Agora, daqui a pouco, nós aprovamos a receita, em seguida, eu suspendo a 

sessão para as 15 horas ou 14h30min e nós aprovamos o preliminar.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Aí, vamos discutindo, 

Deputado. Vamos ver se dá tempo. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu apresento um preliminar, e os 

Líderes avaliam se há mais necessidade ou não. O relatório preliminar é o relatório 

padrão. Na verdade, ele fixa procedimentos para que o relatório possa ser 

apreciado. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Vamos começar com o que já tem 

acordo, que é a receita. Vamos iniciar com a receita, que tem acordo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos começar com a 

receita, mas ouvir primeiro o Deputado Domingos Sávio. Vamos ouvir aqui o 

Deputado Domingos Sávio e depois nós encaminhamos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, Sr. Senador, Sr. 

Relator, prezado Deputado Paulo Pimenta, colegas Parlamentares... 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Presidente, nesse intervalo o Valdir 

quer... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Deputado Domingos 

Sávio está falando. Depois. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Senador, eu terei prazer em ouvi-lo, 

mas, até para continuar a sequência do que foi dito aqui, eu trago a posição do 

PSDB.  

 Como eu já havia dito ao nosso Presidente, Deputado Devanir Ribeiro, desde 

o primeiro momento em que se debateu, de forma calorosa e por razões que não 

cabe aqui trazer à tona, o PL 36, eu fiz questão de deixar bem claro que o PSDB 

não mistura a posição que teve e que continua convicto de que era coerente e 

correto obstruir aquela mudança na LDO e que aquilo não significava que o PSDB 

estaria obstruindo ou dificultando a votação da LDO ou do Orçamento. 

 A nossa postura histórica aqui nesta Casa, de sermos coerentes, de estarmos 

zelando pelas questões de interesse nacional, não se abalou, não se modificou. E 

eu não estou dizendo isso apenas agora. Eu disse por mais de uma vez, alertando 

inclusive e até me dirigindo por mais de uma vez à sala do Presidente, manifestando 

a minha preocupação de que deveríamos estar simultaneamente trabalhando no 

Orçamento, na LDO.  

 Antes de dizer da disposição que continuamos tendo em construir um acordo, 

eu acho apropriado... Eu queria muito até que o Senador Renan Calheiros estivesse 

aqui. Disse isso ao Ministro Berzoini agora, mas o Senador Romero Jucá aqui está e 

ele participou ativamente dos últimos momentos no Congresso Nacional. E o PSDB 

me delega a missão de, primeiro, registrar que nós estamos dispostos, sim, a 

construir o entendimento.  

 Está evidente que, com esse cronograma, mesmo com muito esforço, só 

através de um acordo — só única e exclusivamente através de um acordo — o País 

poderá ter LDO e Orçamento no ano que vem. E não é culpa da Oposição. O 

Presidente da Comissão é testemunha disso, de que nós não obstruímos nenhuma 

outra sessão, até porque houve muito poucas, ou praticamente não houve sessões 

para discutir Orçamento e LDO. 

 Eu estou fazendo esse registro porque eu não posso deixar de ponderar o 

que nós vivenciamos nos últimos dias. E eu vou até mencionar a noite de ontem de 

maneira mais pontual. A forma como o Presidente do Congresso conduziu, no nosso 
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entendimento, não foi desrespeitosa apenas à Oposição; foi desrespeitosa à 

democracia e aos fundamentos deste Parlamento. E, se nós não mantivermos uma 

relação de respeito aos princípios que regem o Parlamento, não adianta dizer: 

Domingos, eu te respeito muito bem, mas não respeito os princípios que regem a 

relação democrática. 

 Ao debater isso com o Ministro, ele lembrava que ainda na Oposição, no dia 

final de votação do Orçamento, no limite, o PT segurou até pouco mais de meia 

noite. Aí, houve um acordo tácito, porque constitucionalmente a Legislatura se 

encerra no dia 22, e se qualquer coisa for votada depois da meia noite, do dia 22, já 

estará ferindo de maneira irreparável não apenas o Regimento, mas a Constituição. 

E ele lembrava que só após um acordo, em que se discutia inclusive um aumento 

real para o salário mínimo, é que se concluiu a votação naquele momento, porque 

não se vota praticamente nada sem acordo no Congresso, especialmente no final do 

ano. 

 Estou mencionado isso, porque veja bem, Senador Romero Jucá, na noite de 

ontem, talvez pela ansiedade por não suportar por mais uma hora, meia hora, 

quando muito duas horas, o exercício democrático da Oposição, o Senador Renan 

Calheiros tomou decisões que comprometem esse sentimento de construir acordo 

nesta Casa. Eu estou ponderando isso não só em razão do que nós vamos fazer 

agora nesta última semana — e eu reitero: estamos dispostos a construir um acordo 

para o interesse do País —, mas porque estou pensando nos próximos 4 anos de 

convivência.  Porque, ainda que tenhamos divergências profundas, se existe algo 

que não paira sobre a cabeça de nenhum representante do PSDB, e acho que 

posso falar pela Oposição, é qualquer atitude que não seja a da busca da 

convivência, que é um pressuposto da democracia, mesmo havendo divergências 

profundas. Não nos ocorre outro caminho se não o de continuar fazendo o bom 

combate. Agora, para isso, tem que haver um mínimo de respeito às regras do jogo. 

Hoje é conveniente o acordo, hoje nós vamos fazer um acordo, creio eu e espero eu, 

porque eu acho que é bom para o País. 

 Ora, ontem o Senador simplesmente disse que não se pode fazer 

requerimento de matéria que já estava em discussão na sessão anterior. Não existe 

nada, em nenhum dos três Regimentos, que impeça isso. A forma de condução foi 
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aquela: eu decido e vocês se calam. Se essa for a tentativa de estabelecer relação 

de convivência, ela vai se tornar impossível, e nós não vamos fazer acordos só 

quando for conveniente. Ou se estabelece respeito... E eu peço a compreensão da 

base do Governo, porque às vezes é maçante. 

 Ontem nós tínhamos um item para analisar. O máximo que a Oposição 

conseguiria seria mais 2 horas ou 3 horas, usando todos os instrumentos 

regimentais. Mas é um direito, é um instrumento, é legítimo. E no dia que nós 

acabarmos com esses instrumentos, não será a Oposição que perderá, mas sim o 

País.  

 Hoje Parlamentares que estão aqui, não só no PT, mas em outros partidos da 

Base do Governo, no Senado e na Câmara, poderão amanhã dizer: “Olha, foi lá 

naqueles idos dos anos 2014 que começaram a rasgar o Regimento e a dizerem 

que o Presidente decide e a Minoria obedece”. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu vou concluir, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, por favor, porque 

há vários inscritos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu quero registrar, portanto, a partir 

desta reflexão, que isso não abalou a nossa convicção de servir o País, mas servir 

ao País, no nosso entendimento, em primeiríssimo lugar, pressupõe que nós da 

Oposição temos que ser respeitados no mínimo nos pressupostos regimentais. 

Disso nós não abrimos mão. 

 Portanto, Sr. Presidente, nós acreditamos que votar aqui nesta manhã o 

relatório de receitas, é algo importante. Nós ainda não o conhecemos e será um 

gesto de acordo. Queremos o mais breve possível que o Senador o disponibilize. 

Possivelmente precisaremos de alguns minutos de suspensão para que a gente 

possa concluir a votação e, no final do dia, voltarmos a nos reunir para, aí sim, 

fazermos os um esforço com relação à LDO. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, o Deputado Felipe Maia 

está inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está inscrito. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Por favor, inscreva o Senador José 

Pimentel. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está inscrito agora o 

Senador José Pimentel. Depois, falará o Deputado Silvio Costa. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Congressistas, eu estou nesta Casa há 20 anos. Fiquei 8 anos como Deputado 

Federal acompanhando a forma de o PSDB conduzir a Casa, e seria interessante 

que aqueles que hoje reclamam resgatassem as notas taquigráficas sobre as 

questões de ordem, sobre o cumprimento de Regimento de 1995 a 2002, por que 

verão que nós evoluímos muito. Criamos o Líder da Minoria, figura que não existia, 

exatamente para assegurar à Minoria, de 2003 para cá, o direito que tem a Maioria. 

E nós não tínhamos isso até 2002. 

 Quero adiantar que até 2002, Sr. Presidente, nós tínhamos uma postura de 

rasgar Regimento, de não respeitar a Minoria. Nem direito a Líder havia! Mas 

fizemos isso. 

 Em segundo lugar, Sr. Presidente, muita coisa precisa ainda ser aprimorada, 

até porque o nosso Regimento é de 1972. Já tivemos uma Constituinte em 1988 e já 

tivemos 84 emendas à Constituição, e não conseguimos alterar o Regimento da 

Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Isso precisa ser aprimorado e 

estamos dispostos a fazê-lo. 

 E, por último, Sr. Presidente, nós estamos na mesa com o relatório do Comitê 

de Obras Irregulares. O Relator aqui está, e nós poderíamos adiantar esse item 

enquanto chega à matéria de receitas, como forma de andar as questões. 

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

Sávio, eu chamo isso de consenso progressivo. Eu conheço a sua origem, por isso 

que V.Exa. tem essa índole de consenso progressivo. Os acordos são para isso. Se 

for seguir ao pé da letra a Constituição ou o Regimento nós não andaríamos aqui, 

muitas coisas não funcionariam aqui. 
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 Eu ia dizer aquilo que o Senador José Pimentel disse, que quando eu cheguei 

aqui nós não tínhamos a Liderança da Minoria. Falam que nós não deixamos o 

pessoal assistir, mas existia um vidro ali e ninguém conseguia se manifestar, e foi no 

nosso Governo, à época em que era Presidente o Deputado João Paulo Cunha, com 

o consenso de todas as bancadas que o retiramos. Então, há sempre um consenso. 

 O Orçamento é bom para o País, como V.Exa. disse. E eu sempre disse isso 

aqui, o Orçamento é para os brasileiros; não é para os Deputados e Senadores. 

Então, nós temos essa consciência e aqui nós os representamos. 

 Com a palavra o Deputado Silvio Costa, nobre representante de Pernambuco.

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu já estou em condições de 

apresentar o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Silvio Costa. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, na verdade eu queria 

me dirigir ao Relator, Senador Romero Jucá, que está no telefone. 

 Eu estou muito a cavalheiro aqui, porque eu sou contra o Orçamento 

Impositivo. Acho que eu fui um dos poucos Parlamentares que votou contra o 

Orçamento Impositivo e eu vou explicar porque eu sou contra. Primeiro, que 91% do 

Orçamento da União já é carimbado. Na hora em que colocarmos 594 

Parlamentares, multiplicado por 16 milhões, isso vai dar mais 10 bilhões carimbados. 

Então, essa é a primeira questão. O Orçamento Impositivo vai ser mais uma verba 

carimbada para a União. Isso é um erro. Do ponto de vista do ajuste fiscal isso é um 

erro. 

 Segundo ponto: não adianta o Relator, em minha opinião, colocar na LDO, se 

a PEC do Orçamento Impositivo, ainda não foi votado em segundo turno. Então, há 

um erro de constitucionalidade. Então, a primeira coisa que nós deveríamos ter feito, 

algo que o Presidente lamentavelmente ainda não fez, era votar em segundo turno o 

Orçamento impositivo. 

 Agora, eu queria fazer um apelo aos Srs. Parlamentares a respeito de dois 

assuntos: primeiro, veja, Deputado Domingos, nós estamos permitindo, que é outro 

erro que vamos cometer, o Ministério do Turismo a começar — está aqui o 

ex-Ministro do Turismo — a liberar recurso para evento. A quantidade de Prefeitos 

que já está atrás, pelo menos de mim, querendo recurso para evento é um inferno. 
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Eu acho que nós deveríamos proibir recurso para evento. Estava tudo muito bem 

sem recurso para evento. 

 Outra questão que eu queria levantar é em relação á saúde. Essa história 

Essa história de metade do Orçamento ser para a saúde também está complicando. 

Vou dizer por quê. 

 Eu vou calar! Quando o Relator terminar eu falo, porque eu estou me dirigindo 

a ele. Quando ele terminar eu falo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos com relatório 

pronto para nós irmos ao que nós estamos... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Da receita. Eu quero falar com o Relator 

sobre o da despesa. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, poderíamos passar, 

enquanto o Senador Romero Jucá conclui o telefonema, à leitura do relatório de 

receitas e logo após passaremos... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não, não, Puty, porque esse assunto é 

sério. 

 Sr. Relator é o seguinte: às vezes tomamos algumas decisões aqui pensando 

que estamos acertando, quando na verdade estamos cometendo um erro. 

 Veja, V.Exa., que é pernambucano, lá em Pernambuco nós temos 184 

Municípios; 95% estão no CAUC. Quando o Município está no CAUC, ele pode 

receber dinheiro da saúde e dinheiro da educação. O que está acontecendo? 

Obrigatoriamente, nós estamos colocando metade das nossas emendas na saúde. 

O que está acontecendo? Os Prefeitos não querem mais dinheiro para a saúde, 

porque é só para construir hospital. Ele constrói o hospital e não há médico. É para 

comprar equipamento; não compra equipamento porque não tem hospital. E dinheiro 

para a saúde já tem demais. Eles fazem projeto de fundo a fundo e apresentam. 

Temos que repensar isso. O Senador Valdir Raupp concorda comigo. Temos que 

repensar. Ora, se a gente colocar 20% na saúde, é um número razoável. Agora não 

dá para continuarmos com esse erro. Está errado. 

 Por exemplo, eu cheguei para um Prefeito ontem e disse: “Vou colocar 1 

milhão de reais para a saúde para você, para construir hospital”. “Eu não tenho que 
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gastar esse dinheiro.” Então, moral da história: temos que repensar essa história da 

saúde. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Estou pronto para ler o relatório. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - E lhe faço um apelo: vamos continuar 

proibindo recursos para eventos, que é outra bronca que vai surgir. Esse é o meu 

apelo. 

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

Felipe Maia, último inscrito. Depois, vamos ao relatório. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Pode me chamar de Senador, Sr. 

Presidente, que muito me honra passar para o salão azul. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. é Deputado e futuro 

Senador. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas pode me chamar de Senador que eu 

fico muito honrado. 

 Sr. Presidente, quero inicialmente aqui rejeitar algumas declarações que 

foram feitas no plenário ontem. E na ausência do Líder do meu partido, Deputado 

Mendonça Filho, eu quero dizer que eu acho que a Oposição ontem foi injustiçada 

por alguns, cuja razão eu até entendo: é porque são turistas, são curiosos da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, não fazem parte 

dos trabalhos diários desta Comissão e colocaram a Oposição como sendo um 

grupo de partidos que estivessem contra a aprovação da Lei Orçamentária. 

 Infelizmente aqueles que foram à tribuna e usaram do microfone do plenário 

não sabem da realidade, não sabem, por exemplo, que aqui o Relator da Receita, 

Deputado Paulo Pimenta, já leu o seu relatório no entendimento com a Oposição. 

Em nenhum momento o PSDB, o PPS, o Democratas estiveram contra a aprovação 

da LDO, da LOA. Apenas foram estabelecidos alguns critérios e algumas 

reivindicações para que os nossos trabalhos pudessem transcorrer e caminhar. 

 Eu não quero aqui repetir os itens que foram conversados na manhã desta 

quarta-feira na Liderança do Governo, até porque o Deputado Arnaldo Jardim o fez 

com muita propriedade, e eu aqui estaria sendo repetitivo. Eu apenas quero informar 

a este Plenário e à Comissão que um dos temas que foram solicitados naquela 
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reunião foi que o futuro Ministro da Fazenda Joaquim Levy pudesse ser ouvido e 

questionado nesta Comissão. 

 Então, eu quero tornar público, neste momento, que eu tenho um 

requerimento sobre a mesa de V.Exa. para que nós pudéssemos votar a 

convocação do assessor de gabinete pessoal da Presidente da República, Sr. 

Joaquim Vieira Ferreira Levy para que possa presta alguns esclarecimentos e 

informações acerca das metas e decisões tomadas para a economia brasileira, a 

partir do momento que ele assumir o cargo de Ministro da Fazenda. 

 Então, como faz parte de um dos requisitos, um dos pontos de nosso acordo, 

eu queria que V.Exa. se pronunciasse quanto à votação desse meu requerimento, 

que é assinado por todos os Líderes da Oposição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Felipe Maia, 

assim que nós entrarmos na Ordem do Dia, nós o votaremos.  

 Eu só gostaria que o Líder do Governo, ou o Vice-Líder do Governo no 

Congresso acertasse com V.Exa. que, em vez de convocá-lo, convidá-lo, porque ele 

ainda não é Ministro, é um assessor especial. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sem problema quanto à nomenclatura: 

nós convidamos o futuro Ministro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós vamos entrar na 

Ordem do Dia e, quando entrarmos, nós votamos.  

 Vamos à apreciação das atas. 

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

por terem sido distribuídas antecipadamente. 

 Tudo bem? (Pausa.) 

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

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

reuniões: 3ª reunião de audiência pública, realizada no dia 26 de novembro de 2014; 

7ª reunião extraordinária, realizada no dia 26 de novembro e 9 de dezembro de 

2014. 

 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que as aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)  

 Aprovadas. 
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 Em votação no Senado.  

 Os Senadores que aprovam as atas permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovadas no Senado.  

 Expediente. 

 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 serão 

enviadas através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e das Lideranças 

partidária nesta data. 

 Agora vamos ao relatório do Senador Valdir Raupp, que é sobre a apreciação 

do relatório e apresentação da AVN 08, de 2014, no Congresso Nacional, que 

encaminha á Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização a 

atualização das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 

1444 - Seses - TCU - Plenário, de 11 de novembro de 2013, relativas ás obras com 

indícios de irregularidades graves, nos termos do art. 103, § 6º da Lei 12.919, de 24 

de dezembro de 2013, a LDO. 

 O Relator do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços 

com Indícios de Irregularidades Graves — COI é o Senado Valdir Raupp. 

 Agora nós temos, então, que votar, porque nós estávamos na Ordem do Dia, 

nós temos que votar a inversão da pauta. Se V.Exas. estiverem de acordo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, pela ordem. Apenas 

para eu entender esse relatório de obras irregulares. Eu gostaria de tê-lo. Não está 

em minhas mãos e eu gostaria de pedir à Secretaria que disponibilizasse alguma 

cópia, para que nós pudéssemos acompanhar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem cópia? Eu vou 

entregar a V.Exa.  

 Vamos votar então agora a inversão da pauta.  

 Os Deputados que concordam com a inversão da pauta permaneçam como 

se acham. (Pausa.)  

 Aprovada. 
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 Os Senadores que concordam também com a inversão da pauta permaneçam 

como se acham. (Pausa.)  

 Aprovada. 

 Está aprovada, então, a inversão. 

Agora, com a palavra, o Relator, Senador Raupp. V.Exa. tem o tempo 

necessário. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, vou fazer aqui um voto 

resumido e, se algum dos Srs. Parlamentares ou das Sras. Parlamentares tiver 

alguma dúvida sobre alguma dessas obras, é só me perguntar. 

 Voto no sentido de que esta Comissão Mista: 

 a) tome conhecimento do Aviso - AVN 8/2014, que encaminha a atualização 

das informações enviadas ao Congresso Nacional pelo TCU, relativas às obras com 

indícios de irregularidades graves; 

 b) exclua, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo anexo a este parecer, 

o Convênio 553838 e o contrato sem número correspondente, para execução das 

obras do sistema de esgotamento sanitário no Município de Pilar/AL, relacionados à 

Fundação Nacional de Saúde, do anexo da Lei Orçamentária Anual que trata dos 

subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves; 

c) exclua, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo anexo a este parecer, 

o Contrato 01/99, para construção da Av. Marginal Leste, margeando o Rio Poty, em 

Teresina, Piauí, celebrado entre a Construtora OAS Ltda. e o Governo do Estado do 

Piauí, com uso de recursos federais transferidos pelo Ministério do Meio Ambiente e 

Ministério da lntegração, do anexo da Lei Orçamentária Anual que trata dos 

subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves; e 

 d) determine o arquivamento do Aviso — AVN 8/2014. 

 É o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O relatório está em 

discussão.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para discutir, Sr. Presidente. 

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

Domingos Sávio para discutir. Não tem tempo. Regimentalmente, V.Exa. só não 

pode ultrapassar a meta. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu estou solicitando 

à nossa assessoria que nos dê mais detalhes, porque nós vivemos momentos de 

grave apreensão no nosso País na medida em que se constata — e aí não é apenas 

a Oposição que vinha alertando —, através da ação do Ministério Público, da Polícia 

Federal, um volume jamais visto de corrupção, de obras irregulares e de denúncias 

já comprovadas de formação de cartel. 

 Nesse caso, nós vimos, inclusive, que situações graves, como a ocorrida na 

Refinaria Abreu e Lima, foram objeto de alerta do Tribunal de Contas, foram objeto 

de decisão desta Comissão no passado, posteriormente vetado pelo então 

Presidente Lula. E, no final, o contribuinte é quem vem pagando pelos erros, pelos 

desmandos e pelos crimes cometidos por alguns.  

 Portanto, preocupa-me profundamente a análise deste projeto, porque, em 

que pese o respeito que temos pelo Senador Valdir Raupp, em princípio nós somos 

pela manutenção integral das posições elencadas pelo Tribunal de Contas.  

 Nós não acreditamos que haja justificativas técnicas consistentes para alterar 

a orientação do Tribunal de Contas em item algum. Portanto, nós, do PSDB, 

entendemos que é hora de austeridade em todos os sentidos. 

 Percebemos — e esta Comissão aqui é o palco para se debaterem as 

questões orçamentárias — até pelo anexo que acabo de receber, adendo ao 

relatório de receitas, que felizmente começa a haver a lucidez de se buscar o 

equilíbrio fiscal na questão orçamentária, trazendo para a realidade os números que 

já ferem a vida do cidadão brasileiro com uma economia com crescimento 

praticamente zero.  

 Mas a austeridade tem que ser maior ainda no combate à corrupção, que não 

pode ser peça retórica. Nós não podemos esperar que o combate à corrupção 

ocorra só depois do desastre ocorrido, como nós estamos assistindo no caso da 

PETROBRAS — e já há denúncias graves em diversos outros setores.  

 Está marcado na minha mente o fato — e o Brasil inteiro deve estar ainda com 

graves interrogações — de o Sr. Paulo Roberto, ex-Diretor da PETROBRAS, quando 

aqui esteve, na semana passada — estou falando de fatos absolutamente recentes, 

reais e contundentes —, dizer que aquilo que está ocorrendo na PETROBRAS está 

ocorrendo em ferrovias, portos, aeroportos, rodovias. Enfim, ele disse que está em 
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tudo. Então, eu entendo, Presidente, que cada um dos itens mencionados pelo 

Tribunal de Contas deveria constar do projeto de decreto legislativo e ser mantido na 

íntegra, como obras que não podem recursos da União até que haja uma auditoria 

profunda em cada um delas, para esclarecer e corrigir os erros que estejam 

ocorrendo.  

 Esta é a posição que o nosso partido deverá ter sobre esta matéria, Sr. 

Presidente.  

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Presidente, para discutir.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Deputado Izalci está 

inscrito para discussão. S.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Inscreva-me para discutir, por favor, 

Presidente.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a 

importância dessa matéria ficou bastante clara agora recentemente quando 

constatamos que esta Comissão do Congresso Nacional acatou em 2009, na LDO 

de 2010, as recomendações do Tribunal de Contas para suspender as obras da 

Abreu e Lima e REPAR. O Congresso Nacional fez o dever de casa, colocou no 

anexo da LDO, e o Presidente Lula vetou a matéria. Isso justifica toda a celeuma 

que está aí, por recomendação, inclusive, da Casa Civil, o Paulo Roberto Costa 

alertou a Presidenta Dilma... 

 Então, nós não podemos votar essa matéria como acabei de receber. Por 

exemplo, o relatório do Deputado Pimenta, por mais que tenha reduzido e tal... É 

uma matéria... Não dá para receber o relatório agora e votá-lo nos 2 minutos 

seguintes.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos discutir o que está 

aqui na pauta. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Então, o que eu quero alertar a V.Exa. é que 

existe na operação petrolão uma relação de 748 obras, conforme foi colocado por 

Paulo Roberto Costa. Há suspeitas em 748 obras.  

 Eu indago ao Relator, em relação a essas obras, se ele teve o cuidado de 

verificar se essas empresas não estão relacionadas nessa operação. Acho que, se 

estiverem, valeria a pena nós aprovarmos, rejeitarmos esse voto, vetarmos 
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realmente na LDO, colocarmos no Anexo e deixarmos o tempo... Se a Presidente 

achar que há elementos, que vete a matéria. Mas nós não podemos aprovar, ainda 

mais agora, com posições claras, nítidas, do Ministério Público, relacionando 

realmente... Agora, inclusive, oferecendo denúncia às empresas envolvidas.  

 Então, não temos dúvidas hoje de que há sobrepreço nas obras do Governo, 

não só da PETROBRAS, conforme o Paulo Roberto Costa disse. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há uma obra aqui que é 

de 97 também.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu sei, mas são as mesmas empresas! São as 

mesmas empresas. Agora, nesse caso de 1997, se tiveram o cuidado de verificar... 

O Tribunal de Contas está dizendo que houve sobrepreço, independentemente da 

origem, porque a corrupção não nasceu agora. Ela foi intensificada agora, mas é 

antiga; foi intensificada maciçamente agora. Então, eu acho que vale a pena a gente 

ter essa precaução, tendo em vista os fatos que estão aí, principalmente com 

relação ao Ministério Público, que está recomendando e denunciando as empresas.  

 A própria CGU fez isso também.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, só para 

alertar aqui a todos que estão se inscrevendo para discutir a matéria. O relatório foi 

publicado, foi enviado há 15 dias.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu sei... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - No dia em que houve a 

reunião aqui não apareceu um Deputado e nenhum Senador. As pessoas ficaram 

aqui, o Ministério Público e demais autoridades ficaram todos aqui na mesa. Eu tive 

inclusive que sair. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estive aqui, Sr. Presidente. Eu estive aqui.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Na época eu tinha outro 

compromisso, eu tinha que viajar, mas o relatório foi publicado. Então, nós 

precisamos entender que não é falha da nossa assessoria.  

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP  - Presidente, eu queria fazer um 

esclarecimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Valdir Raupp.  
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 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP  - Eu queria dizer que esse relatório não é 

do Orçamento de 2015, é de algumas pendências do Orçamento de 2014 que não 

foram apreciadas no passado. São só dois itens: um item é sobre uma rodovia do 

Rio Grande do Sul, que já está concluída e para a qual não há mais pagamento, e o 

outra é sobre uma vila olímpica, que também não foi nem iniciada e para a qual não 

há orçamento, nada está sendo pago.  

 Então, não há nenhum grande... Não tem Abreu e Lima, não tem 

absolutamente nada nesse relatório. Sobre o relatório de 2015 não há nada; será 

discutido na semana que vem.  

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

Está inscrito o Senador Flexa Ribeiro.  

 Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro para discutir. S.Exa. tem 5 

minutos. 

 Por favor, fale rapidamente, para votarmos a receita.  

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Vamos discutir, em profundidade, para 

não incorrermos em erros. Eu acho que a discussão traz esclarecimentos 

importantes. Comungo com o Deputado Izalci e com o Domingos Sávio a respeito do 

parecer do Senador Valdir Raupp. 

 Em 2009, a CMO retirou os recursos que estavam estipulados para duas 

obras: a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e a COMPERJ, no Rio de 

Janeiro. O Presidente Lula vetou a instrução da CMO. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro.) - Senador, nós estamos 

discutindo isso aqui. O passado é o passado. Nós estamos discutindo isso aqui. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Mas nós temos que relembrar o 

passado para não cometermos os mesmos erros. Se o Executivo vetou o que a 

CMO definiu, que era não encaminhar recurso para essas obras... Nós temos que 

fazer o mesmo agora. Vamos suspender a colocação de recursos para toda e 

qualquer obra em que o Tribunal de Contas da União possa ter indicado 

irregularidades. Eu acho que essa é a nossa obrigação aqui. Se o Executivo vetar lá 

depois, o problema não será nosso, não será do Legislativo, nem da CMO. A CMO 

tem que cumprir o seu papel. Mesmo com as explicações dadas pelo Senador Valdir 

Raupp, de que uma obra já está concluída e a outra não está iniciada, mesmo 
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assim, por precaução, Senador Valdir Raupp, eu acho que temos que acatar por 

inteiro a recomendação do TCU. 

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

Waldemir Moka. S.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, quero alertar para 

uma situação. O Senador Valdir Raupp está dizendo que nós estamos votando um 

relatório ainda sobre uma pendência de 2014. Eu presidi esta Comissão. Na época, 

chamamos o Tribunal de Contas da União, foi feita uma rodada... Esse pessoal da 

PETROBRAS é complicado, eles não querem dar satisfação a ninguém. Foi por isso 

que aconteceu...  

Nós temos, sim, que prestar muita atenção nessa questão de obras 

irregulares. Não tenho até agora aqui o relatório do Senador Valdir Raupp. Eu confio 

em S.Exa., mas votar um relatório de obra irregular sem pelo menos a comprovação 

de que se trata de pendência, de que são duas obras que já estão... Eu preciso 

disso. Eu quero votar isso com segurança.  

 Quanto às obras irregulares de 2015, eu concordo. Nós estamos no momento 

em que, se o Tribunal de Contas da União está pedindo para que essas obras sejam 

consideradas irregulares, o Congresso Nacional tem que manter isso. É o mínimo 

que nós temos que fazer, se não vamos novamente cometer os mesmos erros que 

já vêm sendo cometidos.  

 Esta Comissão teve a coragem, uma vez, de colocar isso como obra irregular. 

Foi vetado. Está bom! Mas deu no que deu! Se há uma obra irregular, ora, até que 

se diga e que se prove o contrário, ela tem que ser considerada obra irregular.  

 Senão, eu terei enorme dificuldade em votar nesse tipo de coisa. E não vou 

votar! Estou recebendo agora o relatório das obras irregulares, que estou pedindo 

desde o início da reunião. Então, Sr. Presidente, há questões que não há como 

passar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador, V.Exa. tem muita 

experiência. Eu fui membro desta Comissão quando V.Exa. foi Presidente também, 

agora, quero informar que a Casa tem um processo, inclusive para que possamos 

ser mais ágeis e até por economia. Estou recebendo aqui a informação de que foi 

publicado pela Internet. O Brasil todo sabe, quem entrou na Internet sabe desse 
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relatório. Agora, os assessores dos Parlamentares é que deveriam imprimir e falar: 

“Isso aqui é importante”. É assim que é estabelecido... A assessoria daqui imprime 

alguns... 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, para início de 

conversa, V.Exa. está colocando agora esta votação em acordo. Basta que alguém 

aqui não queira votar que nós não vamos votar. Então, vamos com calma. Vamos 

com muita calma, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso. Vamos com calma, 

mas não é assim... Eu só estou explicando para V.Exa. V.Exa. teve uma experiência 

lá atrás. Eu estou transmitindo aqui e tentando trazer a experiência que eu tenho 

aqui. Ele foi publicado. Eu quero fazer o acordo, que é para nós todos. O Relator 

deu um esclarecimento: “Olha, não existem mais as obras, é um relatório de 2014...” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Como não existem mais as obras? 

 (Não identificado)  - Presidente, Presidente, o Senador Moka... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas está na Internet... 

 (Não identificado) - O Senador Moka tem razão. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O item 3, o item 3... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Avenida Marginal Leste de Teresina, Contrato nº 

0199, de 25 milhões. Em observação pelo Tribunal de Contas: sobrepreço; 

percentual executado: 15%; data da vistoria: 13 de junho de 2013. Eu perguntei ao 

Relator qual é a empresa que está tocando aqui, se está naquele rol das empresas. 

O Relator disse que não sabe, desconhece.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O próprio TCU retirou já 

essa indicação aí. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Estou recebendo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem razão, mas o 

Relator... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Vamos votar o relatório da receita.  

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente, eu quero comungar com o 

que disse o Senador Moka. Há um esforço de todos, Situação e Oposição, para que 
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por acordo nós votemos o relatório da receita, depois o parecer da LDO, tudo por 

acordo. 

Então, eu quero pedir e sugerir ao Senador Valdir Raupp que acate por inteiro 

as sugestões do TCU, por inteiro, porque aí vamos votar por acordo. Não há nada 

de excepcional no relatório do TCU. Nós vamos cumprir com a nossa obrigação, que 

já deu no que deu. Então, nós temos que mantê-la aqui. Peço ao Senador Raupp 

que acate por inteiro o relatório do TCU, para que se retirem os recursos das obras 

do Estado. 

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Eu posso fazer o seguinte. Como só tem 

dois itens que estão dando esse problema... 

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

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Não, a gente pode votar do jeito que 

está e voltar a rediscutir esses itens na próxima semana dentro do relatório de 2015. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Mas eles estão incluídos, eles estão 

incluídos... 

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Agora, deixe-me explicar aqui. São 

esses dois itens que vocês estão questionando. Por que liberar as obras da Vila 

Olímpica de Parnaíba no Piauí, se elas se encontram em estágio inicial de 

execução, momento ideal para paralisação em caso de indícios de irregularidades? 

Isso seria uma pergunta. Considerando que o gestor se comprometeu, em audiência 

pública, a não liberar recurso enquanto não for concluído o necessário estudo de 

viabilidade técnica do empreendimento, a obra está na prática paralisada. Durante 

análise das informações sobre a LOA de 2015, o COI e a CMO analisarão 

novamente a situação da Vila Olímpica e deliberar sobre sua inclusão no anexo de 

obras paralisadas. 

Vamos ao segundo item. Por que liberar a execução orçamentária e 

financeira das obras da BR-448 no Rio Grande do Sul, considerando que as obras 

estão incluídas, mas poderiam ser bloqueadas, com recursos ainda não pagos? O 

mecanismo de paralisação tem um caráter essencialmente preventivo. Em caso de 

irregularidades já configuradas, existem outros processos mais apropriados como a 

Tomada de Contas Especial. Esta obra está concluída, 100% concluída. Então, são 

esses dois itens só que estão... E eu proponho rediscuti-los no comitê de 2015.  
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, permita-me fazer 

uma observação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu queria aqui fazer uma 

proposta, pois precisamos ganhar tempo aqui. A gente suspende a votação desta 

matéria, os Líderes e o Relator reúnem-se na minha sala, tiram as dúvidas com seus 

assessores e explicam tudo direitinho. Depois, nós voltamos. Nós vamos aqui, 

agora, entrar na pauta que nós queremos, para a qual há um acordo prévio em 

andamento, que é a votação da nossa receita para 2015. Tudo bem? 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, a minha proposta é 

nessa linha, mas eu não entendo o que seria simplesmente uma suspensão neste 

momento. Eu acho que nós não fomos felizes com essa inversão de pauta, porque 

ocorre o seguinte: nós não podemos sair daqui para conversar com o nobre Relator. 

Nós temos que priorizar aqui o relatório da receita, mas de qualquer forma nós 

teremos que debater. 

Eu entendo que seria retirado de pauta... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A gente vota depois da 

outra.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - E o Senhor inclui o assunto na 

próxima reunião, para que a gente possa aprofundá-lo, porque mesmo a questão do 

esgotamento... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - ...sanitário, que é o item 1, está 

elencado aqui com uma série de coisas de superfaturamento. Eu preciso 

compreender melhor cada item. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Presidência acata o 

argumento de V.Exa., e nós vamos transferir para a pauta... Peço ao Senador 

Raupp que... A gente vai suspender esta votação para a próxima sessão. Vamos 

entrar agora na pauta mesmo, para a qual há acordo, sobre a receita para o 

Orçamento de 2015.  

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - V.Exa. está retirando de pauta o item? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Estou, neste momento. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Sim, retirando de pauta? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - De pauta. Tudo bem! 

 Agora, nós vamos a um segundo ponto, que é a apreciação do relatório da 

receita apresentado no Projeto de Lei nº 13, de 2014, do Congresso Nacional, que 

estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2015, o 

PLOA 2015.  

 Concedo a palavra ao Relator da Receita, o Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Muito bem... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem todo o tempo 

disponível para apresentar o seu relatório e inclusive comentar as emendas que nós 

temos aqui. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, em primeiro lugar eu quero aqui agradecer à Sra. Márcia Rodrigues de 

Moura, que está aqui ao meu lado e que trabalhou de maneira exaustiva, juntamente 

com a sua equipe, para que nós pudéssemos chegar à elaboração desse adendo ao 

relatório. Esse foi um trabalho muito difícil. Eu quero aqui, Márcia, pela sua pessoa, 

estender a todos os colegas que trabalharam na elaboração desse relatório. 

 Quero também explicar às senhoras e aos senhores que nós estamos 

apresentando esse relatório dentro de um esforço para o entendimento desta 

Comissão, que tem o objetivo de viabilizar a votação da LDO e do Orçamento ainda 

este ano. Este é o esforço em curso, para que nós possamos votar o relatório da 

receita nesta reunião; para que o Senador Romero Jucá possa apresentar o relatório 

preliminar; para que nós possamos abrir o sistema para que os colegas Deputados e 

Senadores possam iniciar, hoje à tarde ainda, a confecção das suas emendas; para 

que nós possamos, hoje ainda, realizar reuniões das bancadas dos Estados e das 

Comissões para que, até sexta-feira, nós possamos estar com as emendas 

apresentadas.  

 Então, é um cronograma absolutamente justo, para que nós possamos, até o 

dia 22, concluir a votação do relatório. Há um acordo em curso para isso, há um 

entendimento para isso, e eu espero que a gente possa ter êxito nesse sentido. 

Esse entendimento prevê, caso ele consiga avançar, que hoje à noite nós votaremos 

o relatório preliminar do Senador Romero Jucá, que será apresentado ainda hoje 

nesta reunião. 
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 Como os senhores e as senhoras lembram, quando eu apresentei o relatório 

da receita, eu fiz questão de dizer que estava apresentando aquele relatório 

pressionado pela necessidade de cumprir um cronograma, mas que estava na 

expectativa da apresentação dos novos números macroeconômicos, dos parâmetros 

macroeconômicos, para, caso fosse necessário, apresentar um adendo ao meu 

relatório. E foi exatamente o que aconteceu. Após a aprovação do relatório, o 

Governo anunciou uma revisão nos parâmetros e depois ainda, na última sexta-feira, 

uma nova revisão desses parâmetros, reduzindo a expectativa de crescimento do 

PIB, alterando a meta de superávit, corrigindo também a meta de inflação. É 

evidente, senhores, que isso levou à necessidade de uma revisão no relatório que 

eu apresentei. 

 Quero aqui, Sr. Presidente, dizer que tive o cuidado de conversar com os 

colegas da Oposição, pedindo que me enviassem sugestões e opiniões sobre o meu 

relatório. Especialmente o Deputado Izalci, da bancada do PSDB, me enviou uma 

análise do relatório que eu havia apresentado, solicitando inclusive que houvesse 

uma correção na expectativa da receita, na medida em que, na opinião do PSDB e 

dos partidos da Oposição, algumas rubricas para as quais eu tinha estipulado o valor 

de arrecadação possível estavam na avaliação da Oposição um pouco 

superestimadas. 

 Quero dizer, portanto, Sr. Presidente, que este relatório é um relatório que 

procura atender aos números que foram apresentados na última sexta-feira, que já 

foram considerados pelo Senador Vital do Rêgo na elaboração do seu relatório da 

LDO, mas também procura dialogar com algumas questões que têm sido levantadas 

pela Oposição e pelo próprio mercado. Então, esse é o objetivo do relatório. 

 No primeiro relatório, eu apresentei e acrescentei como transferências, valor 

líquido a Estados e Municípios, incluindo Estados e Município, 18,9 bilhões. Neste 

valor está também contemplado um conjunto de emendas que me foram 

apresentadas pelo Relator da Despesa, Senador Romero Jucá. Então, este número 

é o número a que cheguei para atender às emendas apresentadas pelo Relator da 

Despesa, mas também, senhores, para atender a algumas questões que não 

poderiam deixar de ser atendidas, em função de decisões legislativas que ocorreram 

no prazo que envolve a chegada e a análise da Lei Orçamentária na Casa. 
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 Vou citar dois exemplos, Senador Flexa Ribeiro. A MP 656 não havia sido 

votada ainda quando o Orçamento chegou, Deputado Cláudio Puty. E, agora que 

nós estamos votando o Orçamento, a MP já é lei e gera um impacto de cerca de 1,4 

bilhão em desonerações. Eu não poderia desconsiderar esse fato, assim como a 

Emenda Constitucional nº 84, que aumentou a transferência dos recursos para os 

Municípios, de IPI e Imposto de Renda, que vai impactar o Orçamento em cerca de 

1,9 bilhão — também não era lei quando o Orçamento chegou, e eu precisei 

considerar isso na elaboração do relatório. Incluímos também aqui já o recurso da 

ordem de 3,9 bilhões, que tradicionalmente tem sido incluído pela Casa, que é a 

recomposição dos recursos para a Lei Kandir, Senador Flexa Ribeiro. Então, esse é 

objetivo principal do relatório. 

 Nesse adendo que eu estou apresentando eu estou cortando também no 

valor líquido 30,7 bilhões, em função da mudança dos parâmetros macroeconômicos 

que levaram à redução da meta primária. Em relação ao projeto encaminhado pelo 

Executivo, a receita que eu estou apresentando, a receita ora estimada, reduz a 

receita prevista para o orçamento de 2015 em 11,9 bilhões de reais. Portanto, dentro 

desse esforço que eu considero positivo corrigirmos os parâmetros 

macroeconômicos para o patamar mais exequível, como reduzirmos a expectativa 

do PIB para 0,8%, a meta do superávit para 1,2% e também corrigindo a meta da 

inflação, eu acho importante que esta Casa, que o Parlamento, dê uma 

demonstração, dê uma disposição nesse ajuste. Da mesma maneira que nós 

queremos que estas metas apresentadas pelo Governo sejam cumpridas e que a 

gente não tenha, no ano que vem, que estar discutindo uma alteração de meta de 

superávit durante o exercício, nós também, reduzindo essa expectativa da receita, 

estaremos garantindo um orçamento mais próximo da realidade e a necessidade do 

montante de contingenciamento. 

 Cabe aqui destacar que eu estou garantindo desta receita os 18,9 bilhões que 

vão ser disponibilizados para atender, como eu já disse, essas mudanças 

legislativas, a Lei Kandir e também a emenda apresentada pelo Senador Romero 

Jucá. 

 Concluindo, então, Sr. Presidente, o adendo corrige o relatório apresentado 

anteriormente reduzindo de maneira bruta em 17 bilhões e 997 milhões a 
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expectativa de receita e, em valores líquidos, em 11 bilhões e 860 milhões de reais. 

Para que os senhores possam entender como nós chegamos a esse número, nós 

trabalhamos em cada item, em cada rubrica da receita analisando cada um deles. 

Observem os senhores inclusive que em alguns itens nós aumentamos a 

expectativa de receita e, em outros, houve uma redução, exatamente por conta dos 

impactos na expectativa da receita dos novos números apresentados pelo Governo 

na última semana. 

 É este o relatório, Sr. Presidente. E me coloco à disposição dos senhores e 

das senhoras para algum esclarecimento necessário ainda a respeito dele. 

 Muito obrigado pela atenção. 

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

Pimenta, Relator da nossa Receita. 

 Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE não se 

manifestou quanto às emendas apresentadas, conforme dispõe o parágrafo único do 

art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, solicito autorização do 

Plenário para votação do relatório da receita apresentado ao Projeto de Lei 

Orçamentário para 2015.  

Está em votação a solicitação de autorização na apresentação da Câmara 

dos Deputados.  

Vamos abrir para discussão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vamos discutir.  

(Não identificado)  - V.Exa. vai abrir prazo, sim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou abrir prazo. 

Está em votação a solicitação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.)  

 Aprovado na Câmara. 

 Em votação a representação do Senado Federal. Os Senadores que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Solicito a palavra para fazer uma 

declaração de voto, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Arnaldo Jardim para uma declaração de voto na Câmara dos Deputados. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu votei favorável à autorização 

dentro espírito, do acordo que estamos buscando aqui, reiterando só que achamos 

isso uma autorização excepcional. A regra deveria ser termos a consulta, termos 

realizado as reuniões, para que nós pudéssemos assim garantir o procedimento 

melhor, mais transparente, mais usual. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está bem. Acatamos a 

declaração do Deputado Arnaldo Jardim. 

 Deputado Izalci, tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Tudo bem, Sr. Presidente. Eu só vejo que o que 

nós estamos votando — receita, despesa, LDO — é coisa importantíssima. Veja o 

transtorno que foi essa mudança de 2014. Então, a gente precisa — e o Governo 

tem que ser mais sensível a isso — ser mais transparente. É preciso que venham 

aqui o Secretário do Tesouro, o Ministro, as pessoas que podem esclarecer as 

coisas, porque senão nós vamos votar tudo isto aqui, e, daqui para o ano que vem, 

nós discutiremos novamente a mudança das metas, a mudança da Receita. O que 

precisamos — e eu quero fazer um apelo ao Relator —, o que nós devemos fazer é 

estabelecer o máximo da receita para, depois, definir a despesa. O que nós temos 

feito é o contrário: a gente tem a despesa e quer criar uma receita, às vezes 

inatingível. E a política não é assim. A política correta de orçamento é se estabelecer 

o máximo que se pode arrecadar para definir a despesa, e não o contrário, que é o 

que está sendo feito aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. 

 O relatório da receita, a errata e o adendo continuam em discussão. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Peço a palavra para discutir, 

Presidente. 

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

discutir, o Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - O nobre Deputado Paulo Pimenta, 

quando fez a revisão da receita, levou em consideração a revisão feita pelo 

Executivo do superávit. O superávit, na primeira remessa, era de 3,1% e agora 
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reduziu para 1,2%. Com isso, ele ganhou uma margem de recursos para poder fazer 

as transferências ou as correções necessárias. Mas, nesse relatório que ele 

apresenta, reduzindo em 11,9 bilhões de reais, na realidade ele considerou uma 

queda na receita total de 5,75 trilhões para 5 trilhões e 522 bilhões. Com isso, ele 

aumenta, em relação ao PIB, de 25,52%, na primeira proposta, para 25,89%, na 

revisão que ele fez. É isso, Deputado Paulo? 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - É que, como houve uma redução do 

PIB nominal, o percentual aumenta. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - É isso, aumenta o percentual. Mas 

V.Exa. está utilizando a redução da meta de superávit primário para poder fazer as 

adequações necessárias. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Exatamente. É aquele 0,8% a menos 

na meta de superávit. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Mais 0,8%. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Não. Era de 2% para o ano que vem. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Era 3,1%? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não. Era 2%. Os 3,2% eram para 

2014. Em 2015 já era 2%. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - V.Exa. está ajustando a receita para 

que caiba a despesa. Ou seja, está arrumando o Orçamento de tal forma que 

contabilmente ele possa ser apresentado. Isso vai trazer problemas no futuro que 

vão ter que ser corrigidos, lamentavelmente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - A receita está sendo estimada a 

partir dos novos parâmetros, levando em consideração a capacidade real de 

arrecadação. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - É, mas a receita encaminhada 

anteriormente pelo Executivo estava superestimada em 100 bilhões. E V.Exa. ainda 

acrescia 31 bilhões. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Esse número de 100 bilhões, 

Deputado, surgiu numa matéria jornalística que nós analisamos aqui, nesta 

Comissão. Ficou constatado que, na realidade, ela tratava de uma regra de 3 
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simples que uma pessoa fez, em que não foi considerado cada item do Orçamento. 

Nós até hoje não conseguimos entender de onde esse número surgiu. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Mas V.Exa. reduziu o aumento da 

receita de 31 bilhões, que tinha proposto anteriormente, para uma redução de 11 

bilhões. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Tinha aumentado 18,9 bilhões 

líquido. E agora estamos reduzindo em 11,8 bilhões líquido. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - O.k. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, tem a 

palavra o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - E Felipe Maia, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, prezado Deputado 

Paulo Pimenta, nobre Relator, eu quero manifestar aqui uma preocupação. Eu 

costumo dizer que a gente já tem tanto problema que às vezes não devia tentar 

resolver aquele problema que ainda não chegou. Mas eu vou me referir a uma 

preocupação que, não tenho dúvida, que já é uma preocupação dos brasileiros, e 

deve ser uma preocupação nossa, que é a carga tributária brasileira muito alta. E, 

assustadoramente, a gente tem visto aí alguns profetizando — as profecias do mal 

—, ao falar em mais impostos. 

 Eu quero fazer uma análise desse relatório de receitas que nós estamos 

votando e quero verificar se o Relator concorda comigo, apesar de que ele acabou 

de dizer ao Senador Flexa que o percentual da receita relativo ao PIB estaria maior 

em razão de um decréscimo do PIB. Mas as contas que eu faço aqui são do PIB 

previsto para este ano, de 5 trilhões e 522 bilhões. Se Analisado e comparando com 

o PIB deste ano nas estimativas feitas agora em outubro, portanto a estimativa mais 

recente, praticamente o que vai se configurar no PIB deste ano, dou conta não de 

um decréscimo, mas de um PIB que vai estar aqui, pelo relatório da receita, no 

mínimo corrigido pela inflação estimada. Creio que se falou aí em algo próximo de 

0,8%. Portanto, esse é um raciocínio em que nós estamos já trabalhando com um 

PIB que não vai crescer muito, vai ficar próximo à casa de 1%, e a inflação ficará 

mais ou menos na ordem do que ela está girando hoje. 
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 Mas o que me assusta e que deve — eu peço a atenção dos colegas — nos 

preocupar, para que a gente não vá por esse caminho equivocado de mais aumento 

de impostos, é que, se nós verificarmos, o PIB, ou seja, a participação do Governo, 

a fatia do bolo de toda a riqueza nacional que fica com o Governo Federal — e 

olhem que nós estamos aqui falando só das receitas federais —, o PIB que fecha o 

ano, dando ao Governo Federal uma fatia de bolo que é de quase um quarto de tudo 

o que se produz — só para tributos federais —, de 23,74%, vai crescer no ano que 

vem com uma receita estimada de 1 trilhão e 429 bilhões. Nós vamos destinar, de 

toda a riqueza do País, de tudo o que cada cidadão produzir, de tudo que cada 

empresa produzir... Aliás, há um comentário da famosa Dama de Ferro, Margaret 

Thatcher, extremamente polêmica, mas absolutamente imbatível. Morreu e as suas 

ideias, parece que hoje, mais do que nunca, são necessárias. Não é nem questão 

de aplaudir ou rejeitar, porque ela coloca algumas coisas que são cartesianas, são 

matemáticas, são elementares. Aí não é paixão ideológica. Eu não tenho nenhuma 

paixão pela linha capitalista extrema. Nenhuma! Nenhuma! Mas, se nós não 

tivermos responsabilidades com os números, estaremos traindo a confiança do 

cidadão. E ela diz algo elementar: não existe dinheiro público. Existe o dinheiro que 

vem do imposto que cada um paga, de todo cidadão, de toda empresa, de toda força 

de trabalho. Toda a força resultante do trabalho e do capital gera uma receita, o que 

nós estamos discutindo aqui e agora. É isto o que nós estamos discutindo: uma 

receita. Essa receita hoje, só para o campo federal, já vai crescer proporcionalmente 

às riquezas que circulam no Brasil. Isso é, sim, aumento de imposto. Por quê? Nós 

não estamos votando aumento de imposto? É porque não vai haver desoneração já 

no ano que vem. É óbvio!  

 O Ministro Joaquim já chegou fazendo os cálculos dentro da realidade. E eu 

não estou discordando dele. É bom que a gente analise os cálculos reais.  

 O brasileiro já vai pagar mais imposto no ano que vem, na medida em que as 

desonerações já foram excluídas. E, na medida em que elas foram excluídas, o 

percentual da receita sobre o PIB cresceu. Então, o Brasil vai pagar, só para o 

Governo Federal, 25,89% do PIB, que vai vir para a receita. 

 Eu quero concluir, nobre Relator, dizendo da minha preocupação de que nós 

estamos nos limites máximos que se pode tolerar. Aliás, eu diria que nós estamos 
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muito além do que é razoável, porque, se a gente conseguisse ser mais racional e 

mais eficiente no uso do dinheiro público, poderia cobrar menos imposto, e todos 

ganhariam. Não existe esta tese: “Vamos cobrar menos imposto, e aí nós não 

vamos poder ajudar o mais pobre”. Ledo engano! Se você cobrar menos imposto e a 

economia funcionar melhor, gera-se mais emprego. Todos ganharão mais. É assim 

em todo mundo. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, eu concluo, Sr. Presidente, 

dizendo o seguinte: em razão de um acordo, preocupados com o futuro do nosso 

País, e não necessariamente do Governo que aí está, nós estamos dispostos a 

evoluir para a aprovação por acordo nessa receita, deixando registrado nos Anais da 

Casa que a receita prevista já indica aumento de imposto, porque o percentual do 

PIB, que vai ficar comprometido com o pagamento de impostos e tarifas do Governo 

Federal, é maior do que o desse ano. E isso significa que nós temos que estar com 

os dois pés no freio para não aprovar mais aumento de imposto. Nós temos, daqui a 

pouco, quando o Senador Romero trouxer os relatórios das despesas, se possível, 

que moderar e cortar mais um pouquinho para ter um superávit mais adequado para 

o País se desenvolver. 

 Muito obrigado. 

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

 Deputado Domingos Sávio, eu concordo com V.Exa., se fosse outro estágio, 

em número, gênero e grau. Só que é o seguinte: a gente fala que não é cobrar 

imposto, que não se paga, é que também, se todos pagassem e não sonegassem, 

baixaria muito, inclusive os IPTUs.  

Lá na minha cidade, os Prefeitos costumam fazer aquela benesse: “Tantos 

por cento não pagam IPTU”. Tem que ter uma propriedade só. Por exemplo, porque 

ele tem 70 anos de idade e só tem uma propriedade. O vizinho dele, que está 

desempregado, tem 35 anos, tem a mesma casa, a mesma metragem, tem que 

pagar o imposto. Então, se todos pagassem e a gente não fizesse essas benesses 

políticas, talvez nós pagássemos menos IPTU, menos ICMS, menos IPI, menos 

COFINS. Mas precisava pagar. Acontece que os grandes sonegadores sonegam o 
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dobro daquilo que é a nossa receita. Podem ter certeza. Agora, precisamos ver outro 

país. No País que nós vivemos... 

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Sr. Presidente, só para corroborar... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aceito o aparte. 

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Disse V.Exa. que uma parte paga e 

outra não paga, não é? V.Exa. acha que isso tem que ser atribuído àquele que paga, 

que tem que pagar pelos que não pagam? É isso? Eu entendi? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Eu queria que todos 

pagassem menos. 

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Aí não haveria aumento de imposto. 

Como vai haver aumento de imposto, nós, então, estamos perdoando? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Não fará isso. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não há, em nenhum momento, no 

relatório da receita, qualquer coisa que indique aqui aumento de imposto. O que há 

aqui é o aumento da base tributária, é o resultado da política de arrecadação. Em 

nenhum momento... 

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Então, se não atingir a política de 

arrecadação, nós vamos ter corte de despesa? É isso ou vai ter aumento de 

imposto? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não. Não há nenhuma previsão de 

aumento de imposto aqui. Essa afirmação de que o relatório trabalha e inclui aqui 

uma expectativa de aumento de imposto... 

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA  - Mas se não atingir a base de 

arrecadação, corta-se despesa? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não tem outro caminho. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, tem a 

palavra o Deputado Felipe Maia. S.Exa. tem 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, só para uma 

esclarecimento, porque eu acho que há uma contradição. Eu gostaria de pedir ao 

nobre Relator... É claro que eu não estou imputando ao nobre Relator a 

responsabilidade de que esse percentual indica um aumento de arrecadação real 

sobre o PIB. Vejam bem, está escrito aqui. Não sou eu que estou tirando isso. O que 
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nós temos aqui de concreto? O PIB do ano de 2014, que se está encerrando, está 

com uma previsão, levando em conta até o cálculo do mês 10, portanto cinco 

bimestres, de 5 trilhões e 185 bilhões.  

A carga tributária representou 23,74% do PIB. Portanto, quando você 

aumenta o percentual sobre o indicador, que é a receita, que é a riqueza nacional, é 

óbvio que houve um aumento de arrecadação. Isso é elementar. É matemática das 

mais simples. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É matemática. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Eu estou já antecipando — e vejo 

que há uma profissional que certamente conhece mais do que eu, ali ao lado do 

nobre Relator —, eu estou antecipando porque é óbvio que deve ter sido, porque os 

técnicos da Receita levaram em conta que as desonerações que deixam de ocorrer 

no dia 31 de dezembro possibilitarão uma base de cálculo maior. Então, se nós 

tivéssemos um crescimento, ou seja, se nós mantivéssemos 23% do PIB para a 

receita, nós teríamos que diminuir aqui a receita prevista para este ano. É isso, 

Relator. 

 De fato, a previsão para o ano que vem já indica que o Governo vai arrecadar 

mais proporcionalmente ao PIB, e é óbvio que é porque vai haver mais imposto. É 

mais imposto. Não quer dizer nem que vai ser votado aqui no Congresso, mas é 

mais imposto que o Governo vai arrecadar. Isso é elementar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discussão, com a 

palavra o Deputado Felipe Maia. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só um minutinho, Sr. Presidente, 

para eu responder ao Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Cinco minutos. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu entendo o raciocínio de V.Exa. 

Das desonerações que se encerram no final deste ano, o resultado disso está de 

fato previsto para o orçamento do ano que vem como receita, mas basicamente os 

itens em que há previsão de receita são itens relacionados à questão que envolve 

variação cambial, em função da cotação do dólar. Então, imposto de importação... 

São impostos e itens que levam em consideração esta questão, por isso ele chegou 

a esse número. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Concordo que seja um somatório, 

entretanto, se o PIB vai ficar comprometido em 25,8% para destinar ao Governo 

Federal, é claro que houve um aumento com relação ao PIB. Isso é elementar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Relator vai levar em 

consideração essa discussão. Vamos ouvir também o Deputado Felipe Maia, que é 

o penúltimo inscrito. Depois, há o Deputado Arnaldo Jardim. Há o Deputado Izalci 

também? (Pausa.) 

 Eu estava admirando o fato de V.Exa. não ter se inscrito, mas já se inscreveu.  

 Com a palavra o Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, inicialmente eu queria 

questionar V.Exa., porque eu me referi a um requerimento que tenho sobre a mesa 

de V.Exa. V.Exa. disse que, quando começasse a ordem do dia, iria submetê-lo ao 

Plenário. Nós já estamos aqui discutindo o relatório da receita, e V.Exa. não 

submeteu a esta Comissão o meu requerimento. Então, eu gostaria de saber de 

V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Nós temos um acordo, Deputado 

Felipe Maia, para concluir durante a tarde. Vamos tratar, à noite, desse 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, não houve esse acordo, não. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não, nós temos uma acordo em 

curso, uma conversa em curso, em que este item está incluído. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O que eu conversei sobre esse 

requerimento era que eu admitia não haver uma convocação, e sim um convite. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Nós estamos sugerindo a V.Exa. que 

inclua esse item na conversa que nós teremos, para que nós possamos analisar o 

requerimento na sessão da noite. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós temos que discutir 

agora — e estamos discutindo — a receita. Depois, nós só não vamos incluir na 

pauta... Até estou verificando se nós podemos convocar ou convidar depois, no final, 

porque nós não temos... Ele não é Ministro. Eu não sei. Vou verificar se, 

regimentalmente, nós podemos convidar ou convocar, ou o que nós podemos fazer, 
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porque ele não é Ministro. Eu o convido e ele pode dizer: “Eu não vou, porque eu 

não tenho responsabilidade...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Permita-me contribuir, porque eu 

participei da reunião. Eu quero primeiro concordar com o colega Deputado Felipe 

Maia de que nós realmente precisamos dar atenção a esse requerimento... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos trabalhando 

para isso. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - ... porque a vinda aqui do Ministro 

já em exercício, embora não nomeado...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Se o cara morre amanhã... 

Não vai acontecer. Mas é Ministro? Não, não é. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Que nós possamos na sequência, 

Deputado Felipe Maia, acertar isso, porque nós fizemos um acordo de votar o 

relatório da receita agora pela manhã, o que não significa que está concluído o 

nosso acordo para votar tudo, porque nós colocamos alguns itens: nós queremos 

que algumas questões façam parte da LDO; nós queremos receber o Ministro 

Joaquim aqui para ouvir dele, com muita clareza, que as metas serão objetos 

irredutíveis de trabalho do Governo para serem alcançadas, para não sermos 

surpreendidos com nova mudança no final do ano... 

 Em síntese, eu quero concordar com V.Exa., mas também ponderar que o 

requerimento de V.Exa. possa ser apreciado na última reunião do dia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Na última reunião nós 

vamos apreciar. Há um acordo, Deputado Felipe Maia. Pode confiar, que nós 

vamos... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Está ótimo. Eu só questiono isso porque 

no início desta reunião, quando a gente aqui expôs os diálogos que estavam sendo 

mantidos entre o Governo e a Oposição, um dos itens que foram colocados foi 

exatamente o convite ou convocação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É o que faz parte do 

acordo, por isso nós ainda estamos trabalhando o acordo. E estamos vendo o que 

regimentalmente nós faremos. 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Tudo bem, só estou questionando V.Exa. 

porque tinha havido esse... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É só isso? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, é apenas uma preliminar, Sr. 

Presidente. 

 Eu só quero dizer ao Relator da Receita de que, apesar da minha 

preocupação quanto aos indícios de que a carga tributária irá aumentar — e não 

apenas no relatório do Deputado Paulo Pimenta como também nos corredores do 

Congresso Nacional, onde já se fala de aumento de carga tributária, da volta da 

CIDE e da CPMF —, eu fico preocupado com um governo que já arrecada algo em 

torno de 37% ou 38% do PIB. E, se nós considerarmos outros itens que são muitas 

vezes pagos pelo brasileiro, torna-se uma das cargas tributárias mais altas do 

mundo. Eu acho que nós deveríamos era trabalhar na linha inversa: a desoneração 

não só do setor produtivo como do povo brasileiro. 

 Mas quero dizer ao Relator que essa nova previsão, esse novo adendo que 

S.Exa. apresenta é mais realista no que se refere à previsão do crescimento não só 

do PIB como dos juros. Eu acho que agora nós estamos chegando à realidade do 

futuro do Brasil. No ano de 2015, nós conseguimos chegar, com esse adendo, a um 

crescimento do PIB de 3% para 0,77% ou 0,8%, numa inflação em torno de 6,49%, 

diferente do que havia sido previsto inicialmente, 5%. Eu só me preocupo com o 

formato, aqui já questionado. Parece-me que a mão que é feita é a contrária: se 

estabelece uma despesa, aí tem que se criar uma receita. 

 Este ano, por exemplo, nós iremos crescer 0,5%. Os indícios já são de que há 

aumento de combustível e aumento de energia elétrica. Eu acho que esse é um 

cenário pessimista para a economia brasileira. Eu gostaria muito que o País 

crescesse mais do que 0,77%, mas pode ser que o Brasil não cresça. E nós 

estabelecemos ou moldamos uma receita em cima desse crescimento de 0,77% que 

o Brasil neste ano, por exemplo, não teve, com excessos de gasto, com 

transferência de renda. 

 E quando nós falamos do PLN 36, foi exatamente isto: foi o excesso de 

despesas realizadas que não conseguiu fazer com que o PIB do Brasil crescesse e, 

consequentemente, a sua receita obtivesse as previsões colocadas. 
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 Para o ano de 2015, que a princípio seria um ano pessimista, diante de todos 

os cenários que aí estão sendo colocados, preocupam-me dois fatos. Um, conforme 

aqui demonstrado pelo Deputado Domingos Sávio, é o alto volume de impostos que 

serão pagos pelo brasileiro. E mesmo passando de 3% para 0,77% esse 

crescimento do PIB, eu acredito que o Governo terá também nesse ano dificuldade 

de arrecadação. E eu espero que não haja novamente uma mudança de regra no 

final do ano. 

 Eu acho que as perguntas aqui já foram feitas com muita propriedade pelos 

Deputados que me antecederam. Eu só me preocupo com essa demonstração, nos 

relatórios, dessa carga tributária que será cobrada do povo brasileiro e essa 

previsão de 0,77%. Apesar de ser uma previsão mais moderada, mais realista, eu 

ainda não tenho convicção de que o Brasil conseguirá obter um crescimento na 

ordem de quase 0,8%. 

 Era isso, Relator. 

 E vamos continuar os nossos trabalhos e as nossas discussões, para que nós 

possamos ter nesta Comissão de Orçamento uma manhã e tarde produtivas. 

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

Arnaldo Jardim. S.Exa. dispõe de 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, saudando a 

presença do meu Líder Rubens Bueno, saudando esse espírito de debate produtivo 

que está orientando todos nós, eu chamaria de “choque de realidade” este momento 

que nós estamos vivendo. 

 Aliás, ontem quando tivemos aqui o Ministro Tombini, nós já tivemos o 

debate, que foi profundo, sobre algumas questões importantes de fundamentos da 

nossa economia. E o Relator Paulo Pimenta pediu a palavra e adiantou alguns 

pontos daquilo que está aqui no seu relatório. Eu não tenho como resistir, vou ceder 

à tentação de fazer algumas observações. Não são provocações, mas são 

observações.  

 Primeiro, quero dizer que isso, no nosso entender, traduz para mim, do PPS, 

e para nós da Oposição uma vitória do ponto de vista do conceito daquilo que nos 

fez, durante quase 1 mês, nos estender na discussão sobre a questão do superávit. 

Aqui, por exemplo, no item 21 da exposição de motivos, o Relator Paulo Pimenta 
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reconhece uma coisa que nós havíamos dito e que, no debate, muitas vezes não foi 

reconhecido no Congresso Nacional. Ele diz que a dívida pública, interrompendo 

trajetória de queda iniciada em 2010, voltou a subir e, em setembro de 2014, 

equivaleu a 35,9% do PIB. É um dado de realidade.  Eu não estou nem discutindo 

autorias ou circunstâncias. Mas é imperativo que nós, que temos a responsabilidade 

de projetar a receita, de determinar as despesas, ou seja, de fixar o Orçamento da 

União, tenhamos isso claro. 

 Depois, diz aqui o próprio Relator que o cumprimento da LDO não se tornou 

viável. E é isso o que nós defendemos o tempo todo. Não é uma questão de 

retórica; está dito aqui no item 22, quando se faz a exposição de motivos. 

 E aí nós começamos a andar no sentido para adiante. Eu quero manifestar 

que — o acordo está fixado — nós votaremos a favor do relatório, mas, na esteira 

das reflexões que foram feitas aqui pelo Deputado Domingos Sávio e, 

particularmente, pelo Deputado Felipe Maia, algumas preocupações. E dialogo 

particularmente com o Deputado Paulo Pimenta.  

 Primeiro, há uma previsão aqui, no item 24, quando se diz da trajetória de 

juros, de que a taxa de juros se manterá estável no próximo ano. Isso é 

determinante; porque, se ela se alterar, nós teremos um acréscimo de despesas 

muito grande com o pagamento de juros pela União. Isso que está no relatório não 

foi peremptoriamente afirmado pelo Presidente do Banco Central. Ontem ele esteve 

aqui e disse que não poderia assegurar nenhuma previsão sobre a taxa de juros do 

ano que vem. Então, há já aí uma primeira contradição importante. 

 No item 29, o Relator, para fundamentar a sustentação da sua previsão de 

receitas, diz que se prevê um aumento da massa salarial, para 2015, em 10,35%. 

Não guarda também coerência com aquilo que são os sinais de que nós podemos 

ter um crescimento do emprego uma diminuição na empregabilidade. E nós não 

temos nenhum sinal de demandas que tenham feito esse crescimento de 10,35%, 

acima do crescimento do PIB, o que significaria ganho salarial. Não há nenhuma 

confirmação disso. Então, isso também precisaria ser revisto. 

 Nós estamos falando do quê? Do ponto de vista de números fundamentais, 

depois que recebemos a previsão orçamentária, o Relator fez uma primeira previsão 

de um acréscimo de arrecadação de 21,2 bilhões. E isso realmente eu acho que 
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seria difícil de sustentar. Há agora uma revisão no sentido de diminuição de 39, o 

que faz com que, com relação à proposta apresentada pelo Governo, nós tenhamos 

uma diminuição de 17 bilhões e 998 milhões. 

 Acho que isso é uma dose de realidade. Concordamos com o superávit. 

Gostaríamos de vê-lo maior, mas achamos melhor fixar em 1 ou 1,2, mas que seja 

efetivamente exequível, e isso faz parte, então, das premissas. 

 Nós estamos levantando isso mais como um alerta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. me permite? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Com o maior prazer. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só para eu lhe explicar. Os dois itens 

que V.Exa. levantou, de maneira procedente, na realidade refletiam os primeiros 

números que foram enviados pelo Governo. Então, quando nós trabalhamos com o 

crescimento da massa salarial, havia a expectativa do crescimento do PIB de 3%. A 

própria questão dos juros também foi antes da correção da meta da inflação e dos 

novos dados. 

 Então, de alguma maneira o adendo e as tabelas que o adendo traz também 

corrigem, digamos assim, o momento. Evidentemente, eu não corrigi toda a 

fundamentação da primeira tabela, até porque, por uma questão de tempo, isso 

seria absolutamente impossível. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu compreendo essa questão. 

Acho que ela até fundamenta a diminuição de 17 bilhões e 998 milhões. Portanto, 

acho que há um reconhecimento, Relator, de que nós diminuímos esses parâmetros. 

 Eu estou me atendo à proposta de previsão para 2015. Nessa polêmica que, 

de alguma forma, se iniciou, vamos nos referir também a alguns itens, como ao item 

1.6.1, que são as receitas administradas pela Receita Federal para 2015. Há uma 

avaliação aqui no sentido de que está previsto um aumento dos impostos vinculados 

à importação, de 10,9 bilhões, de 20,9%. É o item 53, para facilitar o nosso diálogo. 

Isso também não guarda coerência com aquilo que foi exposto ontem pelo Ministro 

Tombini, que disse que identifica uma situação de declínio ou de estabilidade das 

importações. No item 54, que fundamenta também a projeção de receitas, há uma 

previsão do crescimento do IPI sobre automóveis, em virtude da desoneração, de 

62,8% da arrecadação do IPI sobre automóveis. 
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Então, eu friso esses pontos como pontos de preocupação, mas quero dizer 

que acho que nós temos uma evolução importante, o que justifica, porque, se 

tivesse só eu a preocupação, não poderia votar a favor. Mas o que nós fizemos, que 

é essa convergência de números, assinala essa preocupação. 

Para concluir, Sr. Presidente, já ajudando na questão do acordo e pedindo 

também, tanto ao Relator Jucá quanto ao Relator Paulo Pimenta, uma atenção, 

depois do diálogo que nós estabelecemos pela manhã e que está fundamentando a 

nossa postura de aprovarmos agora o relatório de receitas, de recebermos o 

relatório preliminar e darmos sequência, eu tenho colhido — e já estou agora 

adiantando em conversas que possamos desenvolver — uma reação muito grande 

dos Parlamentares das Comissões e das bancadas no que diz respeito ao prazo 

para a apresentação de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós vamos discutir isso 

depois. Eu vou fazer uma proposta. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Mas eu já quero fixar uma ideia 

também, Presidente, que é muito sucinta e é para construir: seria o prazo de até 

sexta-feira, de acordo com o que foi previsto. Parece-me inexequível. Acho que nós 

temos que gastar um pouco mais de tempo com isso, tentar acelerar. E acho que o 

cenário também, para ser muito realista, apontaria no sentido de aprovarmos a LDO, 

avançarmos no Orçamento, talvez até nos Relatórios Setoriais, e fazermos um 

esforço das duas Casas de autoconvocação, para que, no período da segunda 

quinzena de janeiro, possamos concluir a votação do Orçamento. 

 Acho que, em termos disso, nós teríamos um prazo que poderia ser um pouco 

mais flexibilizado. Com isso, teríamos um prazo mais adequado de emendas e 

garantiríamos aquilo que é o objetivo desta Casa, com o atual contingente de 

Parlamentares, de tentar, agora em dezembro, ter a aprovação da LDO e, em 

janeiro, a do Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Só para responder ao 

Deputado Arnaldo Jardim, eu também estou preocupado com essa questão do 

tempo. Eu vou, no final, propor que nós façamos uma reunião dos Líderes aqui na 

minha sala, para encontrarmos um calendário que seja exequível para todos nós, 

porque há as Comissões, há as bancadas. Para as bancadas seja talvez mais fácil.  
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 Estava falando com o Deputado Carimbão aqui. Ele já fez com a bancada do 

Estado dele. A nossa bancada de São Paulo eu pedi para convocar para hoje às 5 

horas. Então, vamos ver se teremos quórum, porque há a ata, há o problema da 

técnica e da burocracia, que nós temos que cumprir. É regimental. Então, nós temos 

que cumprir.  

 Eu estou conversando com o Relator para ver se podemos agilizar. Mas 

vamos nos sentar para aprovar esse relatório. Depois sentamos e acatamos, para 

ver o que é melhor para todos nós. Aqui não há Oposição e Situação. Nós temos 

que fazer valer o nosso Orçamento e a nossa LDO. Aí nós vamos trabalhar com os 

prazos possíveis e exequíveis. 

Com a palavra o último inscrito, Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só um minutinho, Presidente. 

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

Paulo Pimenta, que é o nobre Relator. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Arnaldo Jardim, para 

dialogar com a manifestação de V.Exa., quero só destacar os dois itens.  

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O primeiro caso, do IPI dos 

automóveis, basicamente são aqueles veículos que estavam dentro da política das 

desonerações, que deixarão de viger a partir do dia 31. Portanto, é isso. 

 Com relação ao Imposto de Importação, acho que é um item bastante 

importante. No final do período de 2013, nós estávamos trabalhando com uma 

previsão de câmbio de 2,34. Em 2014, estávamos trabalhando com o que veio no 

PL, 2,35, e agora foi corrigido para 2,67. Do PL para a correção atual — de 2,55 

para 2,67 —, nós temos um valor bastante significativo de variação na previsão da 

taxa de câmbio. Foi exatamente essa correção que foi aplicada na previsão do 

imposto sobre importação que chegou ao número que está. Basicamente, o 

aumento da previsão da receita dos impostos que dizem respeito às importações se 

deve à variação do câmbio. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, o Relator Paulo 

Pimenta, quando leu o relatório, falou também de prazos. E ele foi muito claro ao 

dizer que, na avaliação dele, teria que ser sexta-feira. O Deputado Arnaldo Jardim 
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ponderou, e eu quero aqui concordar, sobre o prazo mínimo. Eu presido a Comissão 

de Assuntos Sociais, por exemplo, e nós temos que ter um prazo para reunir as 

Comissões Permanentes e as bancadas estaduais. O prazo mínimo que enxergo é 

terça-feira que vem. É o mínimo! 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Senador Waldemir Moka, a previsão 

no cronograma é a seguinte: abre-se o sistema, se der tudo certo, mas nós vamos 

receber na Comissão, até terça-feira, as atas. Então, vai-se dar um tempo até lá 

para que possa ser feito esse ajuste. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Eu não posso concordar com 

sexta-feira, Sr. Presidente. Não tem jeito de fazer essas coisas! Estamos procurando 

fazer uma coisa que é inexequível na prática! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Estou consultando aqui. 

Deputado Pimenta, nós não podemos tecnicamente fazer funcionar. Nós não 

podemos receber emenda sem ter as atas. Se não tivermos as atas, não poderemos 

executar. V.Exa. tem razão nisso. O tempo é exíguo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Tem que ser hoje. Hoje nas 

Comissões e nas bancadas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas hoje não há 

Comissões. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Se for depois de sexta-feira, não 

haverá mais prazo para votar este ano. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO  - Por que Deputado Paulo 

Pimenta, se possível? 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Por quê? 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Sim. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Porque o cronograma está contado 

dia por dia; o mínimo do mínimo do mínimo. Então, há etapas que não tem como 

não existirem. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - V.Exa. está dizendo o seguinte: 

ou se apresenta até sexta-feira ou pode ser para a semana, mas não se vota mais 

este ano. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Exatamente. 
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 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - A opção é nossa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Para haver uma autoconvocação ou 

uma convocação extraordinária, como sugere o Deputado Arnaldo Jardim, tem que 

haver uma aprovação por maioria absoluta nas duas Casas. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Por que não dá? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pode haver também o 

inverso. Não é preciso aprovação, não. A Presidência pode convocar 

extraordinariamente também, por interesse dela. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Deputado Paulo Pimenta, só 

uma informação. Está ficando claro. A pergunta é: não é possível? Ora, hoje é 

quarta-feira, e os Deputados e Senadores já estão indo embora hoje à noite. Moral 

da história: quem vai conseguir reunir as Comissões e as bancadas? Alagoas é fácil, 

porque tem 8 ou 9 Deputados. Agora, São Paulo tem 70 Deputados. Imagine outros 

Estados. Deputado Paulo Pimenta, a minha pergunta é: não há condição de até 

terça-feira? Eu acho que é exequível. E aí nós temos condição de até terça-feira 

apresentar as emendas e apertar esse prazo — a proposta é esta — aqui para votar 

ainda esse ano o orçamento? É possível? 

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Antes, aqui, Senador 

Romero Jucá. Vamos nos ater agora ao relatório da receita e depois entrar na 

discussão dos prazos, porque senão nós não fazemos nem uma coisa nem outra. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu queria um esclarecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Todos têm razão, mas...  

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Um esclarecimento, 

Presidente. 

 (Não identificado)  - Não, não, não. É no meu aqui. O dele não prevê prazo 

de emenda, não. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Um esclarecimento sobre o 

relatório do Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sobre a receita? 

  O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sim. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Presidente, pela ordem aqui. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só falo de receita. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Se nós aprovarmos a 

receita, aí começaremos a discutir os prazos. Nós temos que fazer isso, senão 

vamos até um certo momento e depois nós voltamos aos prazos e não fazemos nem 

uma coisa nem outra! 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu quero um esclarecimento, 

Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Vamos fazer uma reunião com os 

Líderes lá dentro, com o Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Precisamos agilizar, senão 

não dá para reunir inclusive a nossa... 

 Vamos aprovar a receita e depois nós discutimos o prazo. 

 (Não identificado)  - Mas dá para ir até o dia 22. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Vamos votar a receita. Depois 

faremos uma reunião de trabalho dos Líderes com o Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos votar a receita, e 

depois nós discutimos o prazo. Se der para votar, votamos; se não der, tudo bem. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Só para um esclarecimento 

sobre o relatório do Deputado Paulo Pimenta. 

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

V.Exa. chegou agora, e nós estamos aqui num aperto tremendo. Não é culpa de 

V.Exa., não. 

 Nós queremos agilizar, porque ele já leu o relatório, e agora estamos fazendo 

a discussão. Encerraram-se as discussões. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Um esclarecimento. 

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

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Muito bem. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Muito bem. Eu gostaria que o 

Deputado Paulo Pimenta confirmasse aqui a retirada dos recursos que ele fez desse 

relatório. Já foi, eu sei. Mas esses recursos não voltarão na forma de superávit 

primário ou utilização de superávit primário para compor o Orçamento discricionário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Concedo a palavra ao 

Deputado Paulo Pimenta. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Gostaria que V.Exa. explicasse 

melhor a pergunta, porque eu vou buscar apoio aqui na assessoria técnica. A 

assessoria também tem que entender a pergunta. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - V.Exa. tinha feito um relatório 

no qual tinha incluído 21 bilhões de reais. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Brutos, e 18,9 líquidos. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Isso. V.Exa. retirou 30 bilhões. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Esses 30 bilhões surgem da 

diferença da meta do superávit, de 2 para 1,2%. Então, nós temos uma diferença de 

0,8%. 

 Com esse valor de 0,8%, eu consegui atender às emendas apresentadas pelo 

Senador Romero Jucá. Consegui atender a uma receita necessária para a Lei 

Kandir, para a MP 656 e para a mudança constitucional que aumentou o recurso dos 

Municípios. Mesmo assim, ainda, nós ficamos com valor de 11 bilhões e 900 milhões 

a menos do que a proposta original. 

 É isso. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Então, V.Exa. está usando 

exatamente o recurso que seria destinado ao superávit primário. Tem que deixar 

claro. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Na realidade, eu estou... O superávit 

está sendo reduzido em 30,7 bilhões, porque o Governo reduziu de 2% para 1,2%. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sim. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Então, essa redução da meta do 

superávit não está sendo objeto de uma decisão do Relator. O que eu fiz foi um 

reestimativa das receitas, chegando ao número a este número. E, no número a que 

cheguei, eu viabilizei recursos para atender às emendas apresentadas pelo Relator 

e fundamentalmente três itens. Vou repetir: 3,9 bilhões para a Lei Kandir; 1,9 bilhão 

para atender à Emenda Constitucional nº 84 e 1,4 bilhão para atender às novas 

desonerações que nós incluímos na legislação com a aprovação da MP 656. 

 Dessa maneira, então, ainda tivemos um resultado que permitiu uma redução, 

na proposta original, na ordem de 11 bilhões e 860 milhões. É isso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, V.Exa. é o 

último inscrito.   

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, em primeiro lugar, o que eu vejo 

é que qualquer pingo é letra. 

 Está aqui no relatório: “CPMF”, sem nada preenchido. Gostaria de pedir ao 

Relator que excluísse esse negócio de CPMF, porque já há esse zum-zum-zum aí 

de aprovar a CPMF. Como não há nenhum número, basta tirar essa rubrica da 

discriminação, Deputado Paulo Pimenta, para não dar margem a qualquer fala. 

Vamos excluir do mapa, definitivamente, essa CPMF. 

 Em segundo lugar, Sr. Presidente e Sr. Relator, eu quero aqui, 

evidentemente, parabenizá-lo pela sensibilidade. Com a mudança do Ministro —não 

mudou ainda, mas, de fato, informalmente, já é o novo Ministro —, revendo as 

contas e as projeções, houve uma adaptação e a redução dessa expectativa de 

receita. 

 O que eu quero aproveitar para registrar é que nós chegamos ao limite de 

arrecadação. O contribuinte não consegue, em hipótese nenhuma, pagar mais nada 

de imposto. O que nós temos que trabalhar — e não vai ser agora a discussão, vai 

ser depois —, é na despesa. O que temos que ver agora é a diminuição da despesa. 

Devemos cortar na carne. Na prática, Sr. Presidente, nós estamos assistindo no 

Brasil todo... No DF mesmo, V.Exa. está acompanhando, chegamos a um quadro de 

calamidade pública. Gastaram mais do que podiam. O rombo aqui é de 5 bilhões ou 

mais. Então, a gente tem que ter certo cuidado. 

 O que acontece hoje? Com relação à questão salarial dos servidores 

públicos, ela está totalmente desestruturada. Quanto maior a capacidade de 

mobilização e quanto menor a categoria, mais reajustes eles conseguem. Isso 

desorganizou a questão da carreira de Estado dos funcionários públicos.  

 A gente precisa colaborar com o Executivo, porque o Executivo fez uma farra 

em 2014, gastou o que não podia. Nós precisamos fazer um pacto, para, como foi 

feito agora, reduzir essa estimativa irreal, como estava sendo proposto, para que 

possamos pisar e viver um pouquinho mais no mundo real. 

 Eu não quero aqui, no final do ano que vem, estar votando de novo uma 

mudança na LDO. Não queremos! Então, vamos fazer uma coisa realista. 
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 Eu acho que melhorou muito o relatório de receita. E vamos, depois, trabalhar 

muito na questão da despesa. 

 Mas quero dizer também da importância de votarmos a LDO e a LOA ainda 

este ano. Vamos fazer um esforço. Vamos fazer um calendário, para a gente poder 

votar ainda este ano.  

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente... 

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

Rodrigo de Castro, por gentileza.  

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, gostaria de, 

primeiro, reforçar as palavras do Deputado Izalci no sentido de nós fazermos um 

acordo para votarmos ainda este ano o Orçamento e encerrarmos os trabalhos aqui. 

Mas quero reforçar a importância de tirarmos, realmente, essa linha da CPMF, 

porque nada ainda foi colocado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado, já solicitei que seja 

retirado.  

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Isso daria mais tranquilidade a 

todos os trabalhos.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Já solicitei que seja retirado. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - A gente agradece.  

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

discussão. 

 O relatório da receita, a errata e o adendo estão em votação na 

representação da Câmara dos Deputados.  

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado. 

 Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Romero Jucá.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, aprovado o relatório da 

receita, eu quero passar às mãos de V.Exa. agora o relatório preliminar do 
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Relator-Geral, que define os procedimentos, para que nós tenhamos a condição de 

abrir prazo para emendas. 

 Eu quero registrar aqui que, no relatório, estão explicitadas todas as despesas 

por setor e por categoria. Por conta da nova receita, nós teremos uma emenda 

individual obrigatória no valor de R$16.324.600,00. Então, eu passo a V.Exa., para 

que seja distribuído aos Parlamentares. Está aqui, oficialmente. 

 Quero, já antecipando a questão do cronograma, fazer aqui uma proposição, 

levando em conta o pleito dos Senadores e Deputados quanto à questão dos prazos 

de emenda. Realmente, o prazo até sexta-feira dificulta a apresentação das 

emendas individuais e de bancada e inviabiliza as emendas de Comissão. 

 Então, eu queria propor que nós pudéssemos esticar, nesse calendário, o 

prazo de emendas até o dia 15, terça-feira. Nós teríamos esse prazo. Nesse prazo 

de terça-feira, nós já descentralizaríamos os recursos para os Relatores Setoriais e 

faríamos um esforço de, no dia 15, terça-feira, ao dia 19... 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Terça-feira é dia 16. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Do dia 16, terça-feira, ao dia 19, nós 

votaríamos os Relatórios Setoriais. Repito: até o dia 19, que é uma sexta-feira.  

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - O problema é que nós temos a 

diplomação dos eleitos. 

 (Não identificado) - Nos dias 18 e 19 haverá a diplomação nos Estados. Nós 

teremos 2 dias... 

 (Não identificado)  - Mas, se houver acordo, votaremos aqui. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Se for por acordo, a gente faz.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - A construção será por acordo, e os 

Relatórios Setoriais seriam votados, mas toda aquela celeuma dos destaques em 

cima dos Relatores Setoriais... Quem quisesse apresentaria os destaques, mas eles 

não seriam votados e discutidos nos Relatórios Setoriais. Eles seriam transpostos 

automaticamente para o Relator-Geral, para a gente apreciar o destaque no 

Relatório Geral. 

 No dia 19, nós teríamos a votação encerrada dos Relatórios Setoriais. Nos 

dias 20 e 21, sábado e domingo, eu fecho o Relatório Geral e o disponibilizo para 

discussão na segunda-feira, dia 22. Nós o discutiríamos aqui no dia 22. No dia 22, 
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se pudéssemos aprová-lo, aprovaríamos e votaríamos no dia 22, na sessão do 

Congresso. Se não, nós votaríamos no dia 22 e, no dia 23, que será uma terça-feira, 

esticaríamos o prazo, por autoconvocação, e votaríamos no Plenário do Congresso, 

também por acordo, esse relatório. Portanto, eu quero propor esse calendário, 

facilitando a vida dos Parlamentares. Eu me proponho a fazer esse trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Acordado? 

 Com a palavra o Deputado Pauderney.  

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Como a autoconvocação ainda 

não é uma coisa certa, eu sugiro que, em vez da terça-feira, seja na segunda-feira.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O problema é que os Presidentes de 

Comissão precisam convocar as Comissões e ter a ata das Comissões, porque, sem 

ata, não é possível, tendo em vista as emendas. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Mas antecipa, Relator! Mas, 

Relator, dia 23 já é véspera de Natal. O dia 22 é mais factível, para a gente trazer 

quórum. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Mas a gente pode votar no dia 22, à 

noite. O relatório vai estar pronto.  

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sugiro que o prazo de emenda 

vá até o dia 15, segunda-feira. 

 (Não identificado) - O prazo de emendas é o dia 16.  

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Terça-feira é exequível.  

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Não há como reunir Comissões e 

emendas de bancada, se não houver esse prazo até terça-feira. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Nós vamos virar a noite aqui, 

trabalhando, e não vamos aprovar o relatório.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Relator se dispõe, 

inclusive, a trabalhar aos sábados e domingos, para que nós possamos ter esse 

relatório para votar. Agora, depende também da nossa compreensão. Para V.Exa. 

ver, e sou coordenador de minha bancada e sou Presidente da Comissão. Já estou 

convocando os Parlamentares, para que nós possamos ter a ata, ter as pessoas, ter 

as emendas da bancada, enfim, tudo isso legal. Então, nós temos que fazer isso.  
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 Cada um aqui deve correr atrás da sua bancada, na sua Comissão, e fazer 

um esforço sobre-humano, mas fazer. Nós mostramos, com isso, ao povo brasileiro, 

que nos elegeu, que estamos aqui trabalhando. Não importa se será no dia 22, 23 

ou até no dia 24, mas nós votaremos ainda este ano. E há um acordo. Parece que é 

o consenso entre todos.  

 O SR. DEPUTADO JÚNIOR COIMBRA - Senador Jucá... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Há o entendimento. Nós vamos quebrar 

os prazos de interstício, é um trabalho conjunto de todo o mundo, é um esforço 

coletivo. Eu acho que é possível construir.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É um trabalho conjunto, de 

todos os Parlamentares.  

 Com a palavra o Deputado Cláudio Puty. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - É importante também a vinda 

do Sr. Joaquim Levy aqui.  

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

 Com a palavra, depois, o Deputado Júnior Coimbra, o Líder do Governo no 

Congresso. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, Deputado Pauderney 

Avelino, eu queria saudar a Oposição pela disposição de diálogo. Queria também 

dizer que o gesto hoje aqui realizado é um gesto significativo...  

 (Não identificado)  - Quando votar hoje à noite o relatório... V.Exa. podia 

convocar para hoje à noite.  

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - Desligou meu microfone, Sr. 

Presidente. Desligou e ligou. Vamos trabalhar para que a pauta por V.Exas. 

apresentada nos leve a um acordo na noite de hoje.  

 Queria cumprimentar o Relator da Receita, Deputado Paulo Pimenta, e o 

Senador Romero Jucá que, com sua usual presteza, nos ajuda a sair dos labirintos.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Queria só fazer uma proposição aqui. 

 Sr. Presidente, apresentei o relatório preliminar, mas a gente só pode abrir 

prazo na hora que o relatório preliminar for aprovado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aprovado. Podia fazer... 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Se pudesse haver um esforço dos 

colegas no sentido de a gente discutir, dar vista hoje à noite, a Comissão votaria o 

relatório preliminar.  

 O SR. DEPUTADO JÚNIOR COIMBRA - O.k. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - O.k. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - E dá tempo de os Parlamentares se 

inteirarem da matéria.  

 O Presidente suspenderia a sessão, e a gente retomaria a sessão à noite 

para votar o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Sr. Presidente, eu tinha 

até colocado aqui o horário de 19h30min.  

 Com a palavra o Deputado Júnior Coimbra. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O Presidente suspenderia a sessão, e a 

gente retomaria a sessão à noite para votar o relatório. 

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

sessão e não encerrá-la.  

Com a palavra o Sr. Deputado Júnior Coimbra. 

Srs. Parlamentares, todos estão convocados para retornarem às 19h30min. 

Vou suspender a sessão até às 19h30min.  

O SR. DEPUTADO JÚNIOR COIMBRA - Só para tirar uma dúvida, Senador 

Jucá: estão sendo mantidos os 50% para a saúde? 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Veja bem, não cabe a mim definir essa 

questão dos 50% da saúde. Ela é da LDO e do orçamento impositivo. Estou 

mantendo os 50%, porque é uma norma que está vindo, e eu não vou mexer nisso. 

Não vou mexer nisso. Eu não tenho como mexer no relatório preliminar, a não ser 

que se mude a LDO. Eu não posso descumprir a LDO com o relatório preliminar.  

O SR. DEPUTADO JÚNIOR COIMBRA - O.k. Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, esse 

esclarecimento solicitado pelo Deputado Júnior Coimbra é importante e foi 

esclarecido. Mas permita-me complementar esse esclarecimento.  

Manteve-se a coerência, mas não é incompatível que nós mudemos isso. 

Está certo?  
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Precisa mudar na LDO. Mudando a 

LDO... 

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Nós podemos mudar isso.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Agora, é importante discutir. 

Provavelmente hoje, a Câmara vai votar o orçamento impositivo, que tem esse 

dispositivo. Então vai ter que estar compatibilizado com a emenda constitucional.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Temos ainda mais coisas 

para discutir. Vou dar um prazo aqui. Já que nós vamos tentar aprovar o relatório 

preliminar... 

Há muito barulho. 

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não sei se estou velho ou 

não escuto bem, mas estou com dois aparelhos aqui e nem assim eu ouço.  

Quanto ao relatório preliminar, ele está fazendo uma proposta aqui para as 18 

horas. Só que eu vou dar um prazo, porque nós temos um problema técnico. O 

relatório foi apresentado agora. Vamos ter que dar um prazo para receber as 

emendas aqui na Secretaria. Vamos receber essas emendas até às 16h30min, e, às 

18 horas, nós voltaremos aqui para poder votar. Então os assessores vão ter que 

trabalhar muito. Já vejo assessores lá dizendo que não dá. Se o Deputado vai votar 

no dia 24, vai ter que trabalhar. Então, vai ter que apresentar emendas ao relatório 

preliminar até às 16 horas.  

Isso não quer dizer que terminou tudo, porque aprovado o relatório preliminar, 

ainda teremos os Relatores Setoriais que vão vir na composição que fizemos aqui 

no acordo para o Relatório Geral. 

Então, nós fecharemos no final, para que possamos votar isso até o dia 23 ou 

24. Tudo bem? 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a minha preocupação  é 

que se for votado nos dias 23 e 24 seria inconstitucional. Temos que votar no dia 22, 

porque nos dias 23 e 24 seria inconstitucional, porque está estabelecido que a 

Legislatura encerra-se no dia 22 de dezembro.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1325/14  10/12/2014 
 
 

 58

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Certo, mas as duas Casas 

aprovaram de comum acordo que a gente possa votar até o dia 23, ultrapassando o 

limite.  

(Não identificado) - Às 18 horas, eu estou aqui. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Por acordo, isso é permitido?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, às 18 horas, aqui. 

Tudo bem? 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, por acordo, seria 

permitido votar nos dias 23 e 24?  

(Não identificado)  - Tem que ser no dia 22.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O permitido é dia 22. Se não 

conseguirmos votar até o dia 22, poderemos votar até no dia 23 e 24, sendo que o 

ano legislativo encerra-se dia 22, pela Constituição.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mestre, vamos fazer o 

seguinte: a Secretaria aqui vai expedir para todos nós em nossos gabinetes. Fiquem 

atentos. O prazo para apresentação de emendas ao relatório preliminar é até às 

16h30min de hoje. Não ultrapassem o limite máximo, porque, senão, depois não dá 

para compilar e distribuir a matéria para os Deputados e para os Senadores. Então, 

fazemos isso. Depois, nós vamos discutindo o resto. O acordo é um passo após o 

outro. 

Eu ia convocar uma reunião com os Líderes na minha sala, mas não será 

preciso porque já acertamos. Às 18 horas, nós estaremos aqui com essas emendas. 

E as emendas que não derem para entrar agora, a gente faz um acordo para 

entrarem no segundo momento. Tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Está bem. E não se esqueça do meu 

requerimento, à noite.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos discutir o 

requerimento de V.Exa. naquele acordo que nós estamos fechando com o Governo.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, o Deputado Cláudio Puty 

vai até conversar agora. O Deputado Cláudio Puty vai encaminhar o assunto na 

tarde de hoje para a gente votar o requerimento à noite, não é, Deputado Cláudio 

Puty? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está suspensa a reunião 

até às 18 horas. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Estão reabertos os 

trabalhos.  

 Nós estamos aguardando o nosso Relator-Geral, que ficou de vir também. 

Estão encerrando o relatório final da CPMI, e o Senador Vital do Rêgo, que é o 

Relator da LDO, também ficou de comparecer. Então, vamos aguardar 1 minutinho, 

mas estão reabertos os nossos trabalhos.  

 Vamos aguardar, porque também estão ocorrendo várias reuniões das 

bancadas para apresentar as emendas. Então, nós vamos ter que segurar um 

pouquinho. 

 Declaro reiniciada a 8ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

 Suspendo a presente reunião ordinária e convoco a sua continuação para as 

18h15min. Vamos aguardar um pouco. Vamos dar 15 minutos porque o pessoal está 

reunido em várias Comissões, mas há um acordão.  

 (A reunião foi suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro reiniciada a 8ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização. 

Vou suspendê-la novamente até às 19 horas. Convido todos os Líderes à 

minha sala, para que façamos uma reunião para discutir o encaminhamento que 

vamos dar aos relatórios setoriais, a fim de que possamos votar até o dia 22.  

 Vamos à nossa sala.  

 Estão suspensos os trabalhos.  

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro reiniciada a 8ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. Informo que 

as matérias estão acessíveis nos terminais localizados nas bancadas.  

Há quórum para deliberação. 
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 Requerimento para inclusão na pauta do relatório preliminar das emendas 

apresentadas ao Projeto de Lei nº 13, de 2014, do Congresso Nacional, o 

Orçamento de 2015. 

 O requerimento está em votação. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado. 

Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Apreciação do relatório preliminar das emendas apresentadas ao Projeto de 

Lei nº 13, de 2014, do Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2015, a LOA 2015. Relator-Geral: Senador 

Romero Jucá. 

 Foram apresentadas 22 emendas.  

O Relator-Geral está com a palavra, para apresentação do relatório. O prazo 

para destaques está iniciado e será finalizado no término da discussão, conforme 

estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO. 

 V.Exa. está com a palavra, nobre Relator Romero Jucá. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, o relatório já foi distribuído. É um relatório baseado nos padrões do 

relatório preliminar da Comissão de Orçamento. Nós já fixamos o valor da emenda 

individual. 

 Eu queria perguntar ao Deputado Izalci se tem número aquela emenda que 

ele apresentou. 

 (Não identificado) - Não foi apresentada. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não foi apresentada? 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Ele quer que eu atenda uma emenda 

que ele não apresentou? (Risos.) É uma figura. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sendo do Relator, emenda do Relator. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Mas V.Exa. não apresentou isso como 

emenda? 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Já estava fechado. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Já estava fechado? 

 Então, Sr. Presidente, o relatório está apresentado. Nós estamos definindo o 

valor da emenda individual em R$16.324.600,00. Esse será o valor da emenda 

individual. 

 Existe uma questão a ser discutida. 

 Recebi 22 emendas, Sr. Presidente. O parecer é contrário às 22 emendas.  

E quero registrar que recebi uma solicitação do Deputado Izalci, que terminou 

não sendo feita como emenda, para que fosse inserido no art. 18, inciso VIII, que 

trata da liquidação de passivos relativos à extensão administrativa de 28,86% aos 

militares de Forças Armadas... 

 Pergunto à Comissão se posso agregar a solicitação como uma errata ao 

meu relatório. Se puder, eu acatarei o encaminhamento do Deputado Izalci.  

Portanto, este é o relatório: contrário às 22 emendas e com essa errata da 

emenda do Deputado Izalci. 

 Eu peço a aprovação do relatório preliminar, Sr. Presidente.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO  - É o único Parlamentar que foi 

atendido por V.Exa. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - É protegido! É protegido! 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO  - Eu quero registrar isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É porque ele é do Distrito 

Federal. 

 Pela ordem, passo a palavra ao Deputado Arnaldo Jardim. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu entendi a observação do 

Senador Romero Jucá. Ele incorporou a emenda sugerida pelo Deputado Izalci a 

outras emendas. Quero saber qual será o procedimento aqui. Nós vamos analisar as 

emendas agora uma a uma, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele apresentou o parecer... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu apresentei o parecer do relatório e o 

parecer contrário às emendas.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele negou todas as 

emendas, então... 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Agora cabe a discussão do relatório, a 

discussão das emendas e, eventualmente, algum destaque, se for o caso. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - É isso o que eu estou indagando.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Na discussão, V.Exa. pode 

propor algo, e o Relator acata ou não na réplica dele. Tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Eu quero me inscrever para 

discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em discussão o 

relatório lido pelo Senador Romero Jucá. 

 O Deputado Arnaldo Jardim está com a palavra, para discutir o relatório. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu quero me ater 

inicialmente ao item 18 do relatório, que já abordei e discuti com o Relator, nobre 

Senador Romero Jucá.  

O item 18 do relatório estabelece prerrogativas do Relator-Geral para fazer 

um conjunto de adequações, permitindo-lhe tanto fazer complementação de 

destinação de recursos específicos para alguns programas, como, de outro ponto de 

vista, tomar iniciativas no que diz respeito a alguns aspectos considerados pelo Sr. 

Relator como de programas que não estivessem sendo atendidos, ou 

recomposições de recursos, permitindo-lhe fazer o remanejamento de recurso. 

 Nós compreendemos que essa é uma função geral, e eu a vejo, de forma 

simplificada, meio como um processo final de acomodações, porque cada um dos 

relatórios e as emendas vêm sem se perceber o todo, então caberia ao Relator ter 

exatamente essa visão do todo, para fazer compatibilizações, recomposições, 

remanejamentos. 

 Afora uma questão de confiança pessoal e respeito que temos, nós estamos 

falando aqui de uma prerrogativa muito importante, de uma função, 

independentemente da pessoa, que se delega, porque isso dá um poder de arbítrio 

muito acentuado.  

Eu considero que o proposto nesse item 18, discriminado na proposta 

formulada pelo Senador Romero Jucá, é excessivo, dá-lhe uma margem de 
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manobra muito acentuada, uma margem de manobra que permite que esses 

procedimentos sejam feitos sem que nós depois possamos acompanhá-los. 

 Alguns dirão: “Ah, aquilo que vai ser proposto pelo Relator terá que ser, ao 

final, aprovado pela Comissão, pelo Plenário”. É lógico que há esse filtro final, mas, 

muitas vezes, no momento final, e é assim que nós procedemos, ainda mais num 

clima de acordo como o que estamos buscando construir para que o processo possa 

deslanchar, muitas vezes nós não temos a percepção de um conjunto de outros 

movimentos que são feitos. 

 Hoje eu ouvi o próprio Senador Romero Jucá, num debate que nós tivemos 

na Comissão Mista do Senado... Repito uma expressão usada por S.Exa. às 

16h30min, quando estávamos em reunião: “O diabo mora nos detalhes”. Aliás, ele 

disse: “O perigo mora nos detalhes”, e foi corrigido por um Senador, que disse: “O 

diabo mora nos detalhes”. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Esperidião Amin, que é um pecador! 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pelo nosso Deputado Esperidião 

Amin, com o que V.Exa. concordou na hora. Realmente mora nos detalhes.  

Eu estou dizendo isso de forma franca, mas quero trabalhar aqui no sentido 

de enxugar e determinar essas atribuições, para que o Relator tenha um plano de 

trabalho, um campo de atividade. Não vamos querer, de forma nenhuma, emascular 

ou retirar o seu poder de iniciativa, mas, por outro lado, nós também não podemos 

fazer isso.  

 A minha emenda talvez seja considerada excessivamente restritiva — e eu a 

apresentei, então não é uma declaração de intenções. Vou pedir que o debate se 

faça em torno dela, ou em torno de outras emendas que tenham o mesmo objetivo. 

Mas vamos abrir o diálogo, para que isso seja estabelecido de forma mais precisa, 

Sr. Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, quero ressaltar 

outra questão, para finalizar. 

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

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Tentarei ser rigoroso com o tempo.  
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 Espelhando aquilo que foi a nossa intervenção junto com os Líderes, temos 

uma preocupação com o horizonte de recursos destinados à área da saúde. É lógico 

que disso se trata no âmbito da LDO, mas, como nós estamos fixando um 

cronograma e teremos um prazo muito restrito para apresentação de emendas — 

vamos ainda terminar de fechar o nosso cronograma, mas, no máximo, o prazo será 

até terça-feira —, nós queremos que o parâmetro sobre aquilo que será o percentual 

da Saúde seja bem estabelecido aqui, porque ele vai dar uma diretriz para os 

Deputados sobre o conjunto das emendas que serão apresentadas.  

 Então, sugiro que façamos esse diálogo antes que passemos à fase final de 

deliberação, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Concedo a palavra ao 

Deputado Domingos Sávio, para discutir o relatório. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, nós temos que nos 

desdobrar, porque está havendo outras reuniões aqui, simultaneamente.  

 Eu vou, por alguns minutos, trazer, com os colegas do PSDB, a nossa 

colaboração.  

Quero, de maneira muito respeitosa, dirigir-me ao Senador Romero Jucá, 

para dizer-lhe que nós continuamos com o firme propósito de contribuir para a 

construção de um acordo, de um entendimento. Esse é o único caminho. Aliás, já 

vimos isso exaustivamente. O acordo pressupõe que algumas questões fiquem 

claras desde o início, para que não se perca muito tempo.  

 No caso do art. 18, primeiro eu quero, com todo o respeito, discordar de 

V.Exa., porque, embora tenha havido, em leis orçamentárias anteriores, em LOAS 

anteriores — especificamente no caso da Copa do Mundo houve algum tipo de 

concessão, como pode ter havido em outro momento em que V.Exa. era o Relator...  

 Eu tenho em mãos, a propósito, o art. 18 do ano passado, que se restringe a 

alguns princípios bem definidos, não tem a amplitude que se pretende dar neste 

relatório preliminar.  

Sr. Presidente, nós não podemos, até em respeito ao Relator e ao objetivo de 

construir um acordo, ficar nos delongando muito. Nós entendemos que esta questão 

é inegociável, mas não se trata de uma coisa de forma dirigida. Eu vou justificar.  
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Primeiro, trata-se de um princípio da forma como se organiza o Orçamento — 

exatamente ao contrário do que se disse — ao longo de muitos anos nesta Casa, 

em que pese esta Casa ter vivido, num passado que a gente já sente um pouco 

distante, mas que não pode ser esquecido, momentos ruins nesta Comissão Mista 

de Orçamento.  

Nós temos visto, ao longo dos últimos anos — mesmo quando eu não era 

Parlamentar aqui eu sempre participava de Comissão de Orçamento, ainda que no 

Estado —, a preocupação de termos um Orçamento bem técnico, independente de 

governo, um Orçamento bem objetivo. Ele é peça sagrada, vamos dizer assim, de 

um governo que busca a estabilidade. Agora, este ano, temos uma razão maior para 

isso. Nós devemos receber aqui, a convite, o Ministro Joaquim Levy. Não é por 

acaso que se vê o próprio Governo reduzir a expectativa de superávit, a expectativa 

de receita. O próprio Governo está vindo tomar essas iniciativas. Nós vivemos um 

momento em que temos que ter todo o cuidado. Fica até parecendo que eu sou 

Deputado da base do Governo. Eu sou, sem dúvida, da base do Brasil.  

Nós não podemos concordar — eu concluo — que esse art. 18 fuja muito 

daquilo que nós temos como a redação mais adequada, que é a proposta de 

emenda que o PSDB apresentou.  

Então, não temos muita emenda ao relatório preliminar, mas esta emenda 

sobre o art. 18 nós consideramos praticamente inegociável. Ela é fundamental para 

o acordo. Vamos evoluir nessa direção. Peço a compreensão do Relator. Nós 

poderemos cumprir todo aquele cronograma que está planejado. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, tem a 

palavra o Deputado Luciano Castro. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, permita-me 

discordar dos meus colegas antecessores, Deputado Arnaldo Jardim e Deputado 

Domingos Sávio, sobre o art. 18.  

Nós estamos vivendo um momento diferenciado. Este é um momento 

diferenciado. Estamos ao final de um período legislativo. Agrega-se a isso a grande 

vontade de todos os partidos que aqui estão de aprovar o Orçamento. Há um 
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sentimento geral em torno da aprovação do Orçamento, e é preciso que o Relator 

tenha certa mobilidade para poder fechar o Orçamento. 

 Todos nós, todos os partidos vão ter a possibilidade de fazer correções no 

decorrer dessa caminhada, na aprovação dos relatórios setoriais e mesmo, Sr. 

Presidente, na aprovação do relatório final do Relator. Portanto, essa concessão que 

estamos fazendo a mais, através do art. 18, ela não representa algo de muito 

especial, não, mas dá ao Relator a condição de ajustar o Orçamento e os interesses, 

que podem ser exatamente os do PSDB e de outros partidos que aqui estão.  

Portanto, é preciso dar essa flexibilidade ao Relator, para que, neste curto 

espaço de tempo, ele tenha condição de fechar este Orçamento, o que é desejo de 

todos. 

 Obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, tem a 

palavra o Deputado Betinho Rosado. S.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o meu pronunciamento caminha exatamente no sentido de aprovar o art. 

18. Porque conhecemos o trabalho do Senador Romero Jucá e entendemos a 

necessidade de votar este Orçamento ainda nesta Legislatura. Para essa finalização 

do Orçamento, essa contemporização com todos os Relatores Setoriais, é preciso 

que o Relator-Geral tenha uma certa margem de trabalho, para que os recursos que 

vão ser designados para as diversas ações pelos Deputados e Senadores possam 

fechar no Orçamento. 

 Assim, a nossa posição é favorável ao relatório, ao seu art. 18. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não há mais oradores 

inscritos. O Relator está com a palavra. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, dentro de um 

entendimento exatamente no sentido de buscar... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, quero me inscrever para discutir. 

 O Sr. SENADOR ROMERO JUCÁ - ... caminharmos para votar a matéria, eu 

quero registrar duas coisas. Primeiro, quanto ao art. 18 que nós colocamos aqui, nós 

atuamos praticamente da forma como atuamos em 2013 e 2014, colocando alguns 

dispositivos exatamente para ajustar a proposta partidária de alguns setores, como, 
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por exemplo, a Lei Kandir, que o Governo Federal nunca manda, e a gente tem 

colocado 3 bilhões e 900 milhões todo ano. 

 Mas, num gesto de encaminhamento, de entendimento e de boa vontade, eu 

quero registrar que nós estamos retirando do art. 14 os itens “k” e “m”, exatamente 

para enxugar um pouco mais o que está no art. 18 e criar esse espírito de 

entendimento para a votação dar mais visibilidade. 

 Esse é o relatório, com a modificação que foi feita. 

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

Izalci, para discutir. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, quero apenas 

entender. Porque nós estamos aqui com esse espírito. Então, o Relator retiraria do 

item 18 o item referente àquilo que é prover os recursos necessários à aplicação da 

Lei nº 12.999...  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Lei nº 12.999. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - ... e 13.000 e retiraria também as 

referências aos arranjos produtivos... 

  O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Arranjos produtivos locais e 

investimentos. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - ... e infraestrutura em áreas de 

fronteira. Retiraria esses dois itens? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - É isso aí. Os dois estão retirados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, V.Exa. 

ainda quer discutir, ou não? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu não vi a votação passada, 

mas alguns itens que criam despesa não estavam previstos nas LDOs 2013 e 2014, 

como a letra “b”, a letra “e”, novas despesas. A informação que eu tenho da 

Consultoria é que, depois daquele episódio dos anões, os Relatores não votaram 

mais... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Eu quero registrar que aqui são 

dispositivos de 2013 e de 2014. A letra “e”, por exemplo, que trata de combate à 

droga, da questão do crack, ela está... 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1345/14  10/12/2014 
 
 

 10

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Qual é a que está no dispositivo de 2015 e não 

está na de 2014? Todos que estão em 2015 estão em 2014 e em 2013? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não, não. Alguns estão em 2013 

também. 

 (Não identificado)  - Não é 14, é 18. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não, não, ele está falando do art. 18. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é. O que é que está no art. 18 que não 

estava em 2013 e em 2014? Qual é a novidade que há em 2015? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - A novidade? Fiscalização e 

funcionamento do sistema federal de arrecadação; estruturação, ampliação e 

modernização dos meios para o combate à corrupção, a prevenção de atos ilícitos e 

a fiscalização do cumprimento da lei, exatamente para reforçar o trabalho do 

Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Nós estamos atuando em conjunto 

com esses setores. Esses são dois assuntos que eu considero importantes. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, quanto ao que está em 2013 e 

2014 e a esse item da corrupção, não há nenhuma dificuldade. Só temos que ver se 

não há algum aqui que não estava contemplado em 2013 e em 2014, porque eu não 

chequei os itens. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Vou ler mais um aqui, só para registrar: 

ações integrantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 

12.305, de 2010. Porque nós aprovamos uma lei, venceu agora o prazo dessa lei, e 

nós estamos negociando uma ampliação do prazo para que as Prefeituras atendam 

à política de resíduos sólidos. As Prefeituras não têm recursos, e o Governo não tem 

uma programação. Eu estou criando uma programação, uma espécie de “pacto dos 

resíduos sólidos”, exatamente para dar condição às Prefeituras de poder atuar 

nessa questão, porque isso é extremamente importante. Nós temos que criar a lei, 

mas temos também... senão todos os prefeitos serão processados. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Permita-me. Nesse caso, nós 

tivemos inclusive uma emenda que, aprovada aqui, foi vetada pela Presidente. Eu fui 

o Relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós realmente estamos 

negociando essa pactuação. Já abrimos, no Orçamento anterior, através de emenda 

que nós colocamos na Comissão de Desenvolvimento Urbano, uma pequena linha 
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de auxílio aos Municípios. Mas acho que isso precisa ser efetivamente reforçado. 

Essa questão é muito correta. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - E a minha intenção, inclusive, é registrar 

como RP3, como rubrica do PAC, para não ser contingenciado. 

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

discussão, o Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu só quero tirar uma 

dúvida com o Relator.  

Aguardo até que ele possa observar a minha dúvida, porque ele terá que 

respondê-la. 

 Senador Romero Jucá, deixe-me tirar uma dúvida em relação ao item 10, 

onde se lê: “É fixado o limite de R$ 16.324.600,00 para a apresentação e a 

aprovação de emendas individuais, observado o máximo de vinte e cinco emendas 

por mandato parlamentar”. Mais adiante, no subitem 10.2: “A emenda individual não 

incidirá sobre programação destinada à execução de despesa financeira, primária 

obrigatória ou (...)”. A minha dúvida é a seguinte: por que a restrição em relação à 

primária discricionária relativa ao PAC? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Porque essa emenda individual não 

pode ser apresentada à programação do PAC. Isso já aconteceu em determinado 

ano e deu muito problema. Ela não pode ser individualizada, porque depois cria-se 

um problema na programação e no acompanhamento da emenda. Então nós 

estamos registrando que... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Está-se inovando nesse relatório. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - É. A emenda individual não pode ser... 

efetivada em programa do PAC. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não pode suplementar uma obra do PAC. 

Isso se deve a problemas anteriores... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Exatamente. Porque deu problema no 

ano anterior. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu estou questionando porque é inovador 

nesse relatório, e eu fiquei em dúvida sobre qual seria a razão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O relatório está em 

discussão. 

 A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados. 

 Foram apresentados cinco destaques. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, tenho ainda uma dúvida com 

relação ao item 18. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, eu já 

encerrei. Se nós formos, a cada pessoa que vier aqui... Vamos ficar assim até 

janeiro, e não chegamos lá. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, é que eu tenho aqui 

informações... Eu perguntei ao Relator o que havia em 2015 que não havia em 2013 

e 2014. O Relator me respondeu: a letra “i” e a letra “k”. Só que há uma dúvida com 

relação à letra “b” e à letra “f”, por exemplo, que também não estavam. O que nós 

concordamos, e não tem discussão... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Leia o que é. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Letra “b” e letra “f”: “b. à garantia do 

cumprimento da missão constitucional da Defesa Nacional, em consonância com as 

diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, bem como à proteção, à ocupação e ao 

desenvol...” 

 (Não identificado)  - Está em 2013 e 2014. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Está em 2013 e 2014? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Em 2013 eu tenho certeza, porque eu fui 

o Relator, e 2014 também. Qual é a outra letra? (Pausa.) O “f” também teve, porque 

é defesa sanitária, animal e vegetal. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Não está em 2014. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Em 2013. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, em que 

isso atrapalha? Isso prejudica alguma coisa? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, a alegação é de que não está em 

2014. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Está em 2013. Eu disse 2013 e 2014. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas a discussão é 2014. 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Em 2013 e 2014. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Em 2014 não está. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Em 2013. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O que o PSDB está colocando é que aceita o de 

2014. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Mas aí tem algumas coisas que eu 

coloquei depois. Eu retomei de 2013 também alguns outros dispositivos. Em 2012, 

2013 e 2014, houve emendas. Eu peguei 2013 e 2014, ajustei algumas questões e 

botei essas programações novas que eu ressaltei aqui. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - A orientação que nós 

recebemos, Sr. Relator... Nós queremos nos ater aos pontos de 2014, salvo essas 

exceções que V.Exa. colocou. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Qual é a dúvida? Qual é o dispositivo? 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Primeiro, a letra “b”: “à garantia 

do cumprimento da missão constitucional de Defesa Nacional, em consonância com 

as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, bem como à proteção, à ocupação e 

ao desenvolvimento de áreas localizadas nas faixas de fronteiras, incluindo 

melhorias na infraestrutura local”. Isso não estava em 2014. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Estava em 2013... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Pois é, mas não estava em 

2014.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - (Inaudível) em 2014. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Onde em 2014?  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Pois é, mas, nesta formulação, 

nesta amplitude, não estava em 2014. 

 A outra é a letra “f”: “à defesa sanitária, animal e vegetal, à assistência técnica 

e a ações voltadas para a...” 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Pois é, mas nós estamos 

falando em 2014. Retomo: “à defesa sanitária animal e vegetal, à assistência técnica 

e a ações voltadas para a melhoria da qualidade e o aumento da produção 
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agropecuária, inclusive com vistas ao aumento das exportações de produtos 

agropecuários e ao cumprimento de acordos internacionais”. Essa também não 

estava em 2014. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Mas não estava em 2014.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - A defesa sanitária e animal eu acho que 

é uma coisa que interessa ao País. É o reforço, se for necessário, de questões que 

são estratégicas para o desenvolvimento do País. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - A questão que nós estamos 

formulando é que nós não queremos uma amplitude tão grande de poderes nas 

mãos do Relator, para não desbalancear a relação que nós temos. Este é o cerne da 

nossa discussão. E há pontos que nós estamos explicitando aqui que não havia em 

2014. Tudo bem, V.Exa. disse que havia em 2013. Mas em 2014 não havia. Nós 

estamos nos atendo a 2014 especialmente. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu já tirei dois. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Poderia tirar esses dois? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu não gostaria de tirar, não, porque um 

é o Exército, são os programas estratégicos do Exército... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Deixa o Calha Norte, então, e 

tira a letra “f”. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - A letra “f”? Vai tirar a defesa animal e 

vegetal dos acordos internacionais que o Brasil tem que cumprir! Isso é uma questão 

estratégica. É coisa pequena, mas é estratégica para o País. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Mas nós vamos colocar isso 

depois! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Nós não podemos colocar depois, se 

não houver emenda. Da outra vez, não houve emenda, e o Governo ficou sem 

resolver isso. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Senador Romero Jucá, acabei de 

conversar com o Deputado Geraldo Resende, atuante e vibrante Parlamentar, 

sempre presente em boas causas. Ele estava fazendo uma consideração sobre a 

questão de fronteiras, dizendo que há uma demanda no nosso Mato Grosso sobre 
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isso. O que eu respondi a ele? Eu disse: “Geraldo, eu estou totalmente de acordo 

com isso. Acho muito importante. Vocês não vão trabalhar isso? Não vai ser incluído 

na reunião da bancada? Isso não deverá vir como emenda de bancada?” Ele disse: 

“É, provavelmente virá”. Então nós estamos dialogando aqui e construindo o 

entendimento.  

 Em resposta, nobre Senador Romero Jucá, a sua pergunta ao Deputado 

Rodrigo de Castro, dizendo: “Poxa, vocês não acham importante a defesa 

sanitária?”... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não, mas isso é problema nacional. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - ...quero dizer que nós achamos 

importante e achamos uma irresponsabilidade que a proposta de orçamento 

elaborada pelo Ministério e pelo Governo não tenha isso. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não tem. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Não tem isso na proposta de 

orçamento? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não tem. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Na proposta orçamentária? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Da forma que deve ser colocada, não. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Não há uma política de defesa 

sanitária do País? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Há uma política, mas não está da forma 

como deveria ter sido colocada. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Não há recursos lá discriminados? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Há recursos em parte, mas não há 

recursos para definição dos programas de acordo internacional. Eu vou precisar 

ajustar isso. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Então, eu, sinceramente, fico 

surpreendido de saber que o Governo cometeu essa irresponsabilidade diante da 

questão da defesa sanitária. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Cometeu. 

 Eu queria ressaltar o seguinte: qualquer ajuste tem que se de caráter 

nacional. Não pode ser uma emenda de bancada para um Estado, para uma região. 
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Quero dizer que nós estamos discutindo aqui estratégias nacionais, ajustes 

nacionais que serão feitos, no extremamente necessário. Eu queria, então, pedir a 

compreensão de todos. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Senador Jucá, e eventualmente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só, 

Deputado Paulo Pimenta. Há Deputados inscritos. O Deputado Geraldo Resende 

está inscrito. Se ficarmos no pingue-pongue, nós não terminaremos isso e não 

iremos a lugar algum.  

 Com a palavra o Deputado Geraldo Resende. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Eu queria dialogar com o 

Deputado Arnaldo Jardim e outros que apresentaram proposta de supressão da letra 

“m”, relativa à estruturação e dinamização de arranjos produtivos locais e promoção 

de investimento em infraestrutura, inclusive em faixa de fronteira. 

 Eu sou Vice-Presidente da Frente Parlamentar em defesa dos Municípios de 

fronteira. Hoje há mais de 500 Municípios em faixa de fronteira, ao longo de mais de 

11 mil quilômetros de fronteiras, congregando cerca de 12 Estados. Os piores IDHs 

no Brasil estão na faixa de fronteira. É preciso termos os olhos voltados para esses 

Municípios. Há ações do Governo Federal e iniciativas de governos locais, no 

sentido de colocar esses Municípios no rumo do desenvolvimento. Então, eu acho 

que fazer a supressão dessa letra do § 2º, no meu modo de entender, prejudica 

todos os Estados de fronteira, já que é uma política de caráter nacional, como 

mencionou o próprio Relator. Se retirarmos a possibilidade de apresentar emendas, 

logicamente ficaria muito ruim para o meu Estado e para os demais Estados de 

fronteiriços. 

 Então estou fazendo um apelo ao diálogo, no sentido de mantermos esse 

parágrafo que dá oportunidade de atendermos às demandas dos Estados 

fronteiriços do Brasil. 

 E nós apresentamos, com o apoio de vários Parlamentares, uma emenda que 

coloca recursos para saneamento básico no cálculo dos 50% dos recursos que nós 

podemos colocar como obrigatórios, através do orçamento impositivo, na área de 

saúde. Essa emenda foi apresentada pelos Deputados Danilo Forte e Edio Lopes, 

com amparo regimental. Queremos inserir também, nos recursos que nós temos que 
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obrigatoriamente utilizar na saúde, emendas para saneamento básico, já que fazem 

parte dos recursos para computar no cálculo dos recursos que temos que destinar à 

saúde. 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou colocar o relatório em 

votação.  

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos votar a LDO, 

porque aqui nós temos um Senador que vai ser agora nosso fiscal no Tribunal de 

Contas, vai ser Ministro do Tribunal de Contas. Então, muito cuidado com o que nós 

vamos fazer aqui. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É uma questão de ordem? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Não, Sr. Presidente, é um 

encaminhamento. Eu vou tentar... 

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

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Vou tentar ser porta-voz, mas 

deixando já pedido que o Deputado Felipe Maia, o Deputado Rodrigo de Castro e a 

Deputada Professora Dorinha possam me auxiliar. Estou me referindo, portanto, ao 

DEM, ao PSDB e a mim, como representante do PPS. 

 Eu e V.Exa. sabemos que há horas em que, para andar rápido, nós 

precisamos dar passos em vez de correr. Assim a gente chega ao objetivo com mais 

brevidade. Talvez tenha sido isso o que ocorreu.  

 Vamos recapitular, de uma forma muito sucinta, a discussão. 

 Eu próprio abri a discussão sobre o item 18, que fala sobre as atribuições do 

Relator. Fiz uma consideração e fui seguido por Parlamentares, como o Deputado 

Izalci, o Deputado Felipe Maia e o Deputado Rodrigo, que a complementaram. Isso 

mereceu algumas observações do Relator, primeiro, defendendo e, segundo, 

abrindo a possibilidade de que alguns itens pudessem ser suprimidos.  

 Nós sabemos que ao lado de um conjunto de itens que estão descritos — e 

chegamos a falar de alguns itens — há outra questão, há um volume de recurso, 

também, que inicialmente se pensou que pudesse ser objetivo desse 
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remanejamento. O número é em torno de 11,4 bilhões de reais, aproximadamente. 

Portanto, é um recurso significativo. 

 Então, eu vou relatar o que foi o nosso diálogo, a partir de observações como 

as que fizeram o Deputado Geraldo Resende, o Senador Moka e outros mais. 

Primeiro, nós pensamos em fazer aqui uma discussão sobre os itens, mas 

reconhecemos que, por esse caminho, não chegaríamos a um bom termo, porque, 

da mesma forma que existe a necessidade de programas sociais, há demandas 

específicas e tudo o mais, e não nos anima uma disposição de cercear um programa 

que beneficie um setor econômico ou que beneficie uma determinada região e que 

seja estruturante. 

 Segundo, poderíamos discutir o volume. Mas isso também poderia causar... 

Então, nós vamos tirar de 11 bilhões de reais e vamos definir um volume menor com 

que se possa trabalhar. Não nos satisfez nenhuma dessas alternativas, porque o 

que nós estamos querendo construir é uma relação e, ao final, termos uma peça 

orçamentária.  

 Assim, a disposição que nós temos, neste instante, é de manter a proposta 

como foi feita originalmente. E achamos que isso deve merecer uma contrapartida, 

não de negociação — toma lá, dá cá —, mas em termos de postura. Nós queríamos 

combinar além aquilo que temos como dispositivo regimental, para atuar no plenário, 

obstaculizando, discutindo. Que criássemos uma instância com o Relator, com os 

Líderes — e aí não só, obviamente, da Oposição, mas com o conjunto de todos os 

Líderes —, em que nós pudéssemos acertar com o Relator um procedimento para 

que essas suas intervenções, modificações, recomposições, fossem previamente 

apresentadas, discutidas e estabelecidas conosco. Isso é algo que não é regimental, 

mas faria parte de um acordo, porque a nossa disposição de prosperar aqui, acho, 

mereceria esse equilíbrio. Nós, então, estamos delegando, possibilitando isso. E, por 

outro lado, nós estamos solicitando que isso seja reconhecido como uma proposta 

de encaminhamento que nos permita acompanhar e participar de todo esse 

processo, não só no momento final.  

 Espero ter sintetizado aquilo que é a posição que nós construímos aqui.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Relator. 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, eu agradeço a confiança 

dos Líderes e quero registrar que a ideia sempre foi esta: ser transparente e colocar 

todas as questões. E registro que os Líderes serão informados de todos os 

encaminhamentos... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - O Colégio de Líderes, não é? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - ...das emendas de Relator, até porque 

essa emenda de Relator, mesmo sendo apresentada por mim, terá que ser 

aprovada pelo conjunto do Plenário.  

 Então, é importante que as Lideranças participem das decisões e possam, 

inclusive, contribuir na melhoria da confecção do Orçamento. Portanto, o contato 

será feito com a maior tranquilidade e a maior transparência.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - No Colégio de Líderes. 

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

Waldemir Moka. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, eu sempre acho que 

o diálogo é importante. A conversa é no sentido de que o Relator submeta ao 

Colégio de Líderes, nem poderia ser diferente, essas questões.  

 Eu quero chamar a atenção para o fato de que um dos itens que ele 

inicialmente se proporia a retirar é o que fala da fronteira.  

 Sr. Presidente, eu travo uma luta no meu Estado. A nossa fronteira, no Mato 

Grosso do Sul, é sempre uma porta para contrabando de armas, tráfico de drogas, e 

só vamos acabar com isso, na medida em que levarmos para lá infraestrutura.  

 Nós temos lá uma rodovia, a Sul-Fronteira, que vai jogar luz na região, vai 

trazer investimento. Estamos levando para lá um centro de tecnologia de inovação e 

informação. É a única forma, Senador Romero Jucá, meu caro Presidente, de, 

primeiro, qualificar a mão de obra local e, segundo, dar oportunidade para os nossos 

jovens, que estão sendo vítimas muito fáceis do chamado crime organizado.  

 Eu sou da fronteira. Eu conheço aquela realidade. Sou nascido e criado lá. 

Em vez de a gente combater o crime nos canaviais do interior de São Paulo ou nos 

morros do Rio de Janeiro, nós temos que combater a entrada da arma, o 

contrabando da droga lá onde elas entram no País, e só vamos evitar isso com 

investimento em infraestrutura.  
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente, só 

para ressaltar o que o Senador acabou de dizer.  

 É óbvio que ainda há a questão de emendas. Poderiam ser feitas também 

emendas de bancada, emendas de Comissão, emendas diversas para contemplar 

isso aqui. Quero só alertar que devemos restringir o máximo possível essa questão 

do Relator. Mas como vai ser colocado no Colégio de Líderes, eu acho que aí 

ameniza a situação.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O relatório e o adendo 

estão em votação na representação na Câmara dos Deputados, ressalvados os 

destaques.  

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

(Pausa.)  

 Aprovado.  

 Em votação na representação do Senado Federal, ressalvados os destaques.  

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

(Pausa.)  

 Aprovado por unanimidade. 

 Passo a palavra ao Sr. Relator, para que ele dê parecer aos destaques.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu queria receber os 

destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Estão aqui. 

 (Pausa prolongada.) 

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

Relator. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, o destaque do Deputado 

Arnaldo Jardim à Emenda nº 4 está prejudicado, porque nós fizemos um acordo 

exatamente sobre a mudança do art. 18. 

 Os destaques da Deputada Professora Dorinha dizem respeito à questão de 

informações e de tramitação dos procedimentos do relatório. O parecer é contrário, 

tendo em vista que o texto já foi ajustado no quadro discriminatório demonstrativo 

que foi feito. 
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 A questão que diz respeito a emenda individual não poder ser apresentada a 

dispositivo do PAC já foi explicada também ao Deputado Felipe Maia. 

 Portanto, os pareceres são contrários a todos os destaques, Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente,... 

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

Professora Dorinha, para apresentar os destaques. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, nós apresentamos uma emenda também ao art. 18, com a mesma 

preocupação. Quando nós nos reunimos, sentimos a dificuldade de excluir uma ou 

outra ação, porque todas são importantes. 

 A nossa preocupação é justamente com esse espaço que foi dado, mas 

houve dificuldade de excluir a ação A, B ou C, porque uma tem importância para a 

minha região, outra tem importância para a região de outro Deputado ou Senador. 

Na verdade, elas têm importância para o País. 

 De qualquer forma, entendemos a lógica que foi estabelecida e o 

compromisso de um debate em relação à distribuição dos recursos. Então, está 

contemplado. 

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

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, estabelece que não será aceita solicitação para votação em 

separado de destaque após a aprovação do requerimento para votação em globo 

dos destaques. 

 Sendo assim, solicito a autorização do Plenário para proceder à votação em 

globo dos destaques por tipo de voto do Relator. 

 A proposta é para votação em globo dos destaques por tipo de voto do 

Relator. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Rejeitados os destaques. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, nós estamos na 

votação da proposta para votação em globo ainda. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Ah, não são os destaques? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não. É a votação da 

proposta para votação em globo. 

 A proposta é para votação em globo dos destaques por tipo de voto do 

Relator. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

 Em votação em globo os destaques com voto do Relator pela rejeição. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que os rejeitam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Os destaques foram rejeitados com o voto dos Deputados e não serão 

apreciados na representação do Senado Federal, conforme estabelecido no § 1º do 

art. 43 do Regimento Comum. 

 Finalizada a votação. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, quero novamente 

registrar a todos o Parlamentares a importância de que as Lideranças passem 

adiante que o prazo de emenda será até terça-feira. É importante que os 

Presidentes de Comissões se organizem, é importante que a Comissão de 

Orçamento comunique isso, imediatamente, a todas as Comissões e a todas as 

Lideranças, para que não haja nenhum prejuízo por parte de nenhum Parlamentar 

sobre a questão da apresentação de emendas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não vamos nos retirar, 

porque nós vamos entrar agora na apreciação da LDO.  
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 Antes disso, aprovado o relatório preliminar, eu quero registrar que o prazo 

para emendas ao Orçamento de 2015 vai de 11 a 16 de dezembro, terça-feira. 

Então, estão todos avisados. 

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

3, de 2014, do Congresso Nacional, que “dispõe sobre as diretrizes para elaboração 

e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências” — PLDO 2015. 

Relator: Senador Vital do Rêgo.  

 Foram apresentadas 1.653 emendas. O voto é favorável ao projeto de lei, nos 

termos do substitutivo e das emendas apresentadas. O Relator ofereceu voto pela 

aprovação de 277 emendas, pela aprovação parcial de 608, pela rejeição de 761 e 

indicou a inadmissibilidade das Emendas de nºs 71280003, 27520003, 22150002, 

29460003, 27540001, 27540003 e 29420002. 

 O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório e da errata. O 

prazo para os destaques está iniciado e será finalizado ao término da discussão, 

conforme estabelecido no inciso I do art. 60 do Regimento Interno da CMO.  

 Além do parecer, vai haver adendo ao relatório.  

 Com a palavra o nobre Relator Vital do Rêgo. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Eu vou sentar aqui, na cadeira do 

Senador Romero Jucá, porque a inteligência de S.Exa. irradia e, por osmose, a 

gente vai recebendo os fluidos naturais. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, ajude o nosso 

Relator. Vamos dar um tempo para se acalmarem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Parece que a feira está 

estabelecida, não é? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - É. E é uma desconsideração com o 

nosso querido Senador Vital do Rêgo, um querido amigo.  

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Obrigado, Deputado Arnaldo. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - E, por favor, troquem a placa de 

identificação do Senador. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É, aqui está o nome do 

Senador Romero Jucá. E aqui está agora o nosso Ministro do Tribunal de Contas da 

União. Temos que ter um pouco mais de respeito. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu me senti muito dividido entre o 

orgulho de ter votado nele e a sensação de perda muito grande para nós e para o 

Congresso Nacional, não é, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Concordo com V.Exa. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Obrigado, Deputado Arnaldo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A imprensa já falou com 

todo o mundo? (Pausa.) Então, vão discutir lá fora. Deixem-nos aqui com a nossa 

LDO de 2015. 

 Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 

Sras. e Srs. Deputados, boa noite a todos.  

 Vou apresentar um resumo sintético do trabalho desenvolvido ao longo 

desses últimos meses no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Este projeto “é 

essencial na organização das finanças do Estado, ao estabelecer diretrizes para a 

elaboração do Orçamento e fixar normas para a execução das despesas. (...)

 Gostaríamos de destacar inicialmente que, para a conclusão do nosso 

trabalho, acolhemos sugestões de membros” e integrantes “dos Poderes, do 

Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União, dos nobres 

Congressistas, além de setores representativos da sociedade, tentando conciliar, na 

medida do possível, todos os interesses legítimos. 

 Quanto às mudanças realizadas, foi necessário inserir no projeto original 

várias disposições que constavam das LDOs anteriores. Nesse sentido, atendendo a 

emendas, restabelecemos decisões pretéritas consolidadas no Congresso Nacional, 

voltadas ao aperfeiçoamento das técnicas financeiras e orçamentárias (...).  

 Ao lado disso, resgatamos as disposições relativas ao regime do orçamento 

impositivo das emendas individuais. Acreditamos que a fixação em lei do dever de 

execução das programações, ressalvados os impedimentos de ordem técnica ou 

legal, tem potencial para se constituir em importante avanço no que tange à eficácia 

das metas orçamentárias. 
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A matéria encontra-se em estágio avançado de tramitação na Câmara dos 

Deputados (PEC 358, de 2013), o que conferiu respaldo à minha decisão de acolher 

emendas apresentadas pelos Srs. Parlamentares, no sentido de incluir seus termos 

no PLDO 2015. (...) 

 No modelo proposto, o que dependia de negociações políticas com o 

Executivo passa a se submeter unicamente a critérios legais, objetivos e imparciais, 

independentemente do autor da emenda. 

 Estamos estabelecendo, ainda, o dever de identificação da emenda 

parlamentar na execução do gasto” — é outra inovação. “Essa providência permitirá 

que os Parlamentares e os cidadãos em geral possam acompanhar a execução das 

emendas individuais acolhidas nos orçamentos da União. 

 Destacamos a determinação, em nosso Substitutivo” — também de caráter 

inovador —, “de implantar no País, juntamente com os demais mecanismos de 

controle disponíveis, o Cadastro de Obras Públicas. Estamos convictos de que o 

momento político atual mostra a necessidade de maior transparência e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de acompanhamento e fiscalização. 

 Nossa proposta não exige o abandono de quaisquer sistemas hoje utilizados 

para o registro inicial das informações. Porém, determina a consolidação, em 

cadastro disponível para consulta na Internet, dos dados sobre o estágio da 

execução física dos empreendimentos. 

 Esse conjunto de informações subsidiará o trabalho de gestores e órgãos de 

fiscalização internos e externos. E se constituirá, assim pensamos, em poderoso 

instrumento de transparência e controle social (...). 

 Para facilitar a rápida implantação e operacionalização do sistema, o cadastro 

contemplará apenas as obras em execução com custo total estimado superior a 

R$20 milhões” — é o básico, a base —, “para os Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, e a R$50 milhões, para o Orçamento de Investimento das 

empresas estatais. (...) 

 Nessa linha, estamos acolhendo em nosso Substitutivo, até porque essa já 

era a nossa intenção, a sugestão do Poder Executivo de adaptar as regras relativas 

à meta de superávit primário para 2015”, de forma bastante realista. 
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 “No novo texto, ora submetido à elevada apreciação deste colegiado, a meta 

mínima para o setor público consolidado passa a ser de R$66,3 bilhões, que 

corresponde a 1,2% do PIB projetado. 

 Essa meta, muito mais identificada com a conjuntura econômica, é reflexo da 

estimativa da redução de crescimento do PIB para 2015 e consequente previsão de 

queda na arrecadação. 

 No nosso Substitutivo, a estimativa de superávit para Estados e Municípios, 

que era de R$28,7 bilhões (0,5% do PIB), foi reduzida para R$11,0 bilhões (0,2% do 

PIB), os quais, nos termos do Substitutivo, a União deve compensar, se não forem 

alcançados. 

 Outro ponto que queremos destacar é a recuperação do anexo de prioridades 

e metas. A ausência da fixação efetiva de metas e prioridades na LDO, como 

determinam o § 2º do art. 165 e o § 2º do art. 195 da Constituição Federal, 

representa lacuna no sistema de planejamento e orçamento. 

 Por causa disso, elaboramos o anexo de metas” — com sugestão de V.Exas. 

— “com base nas emendas apresentadas. Composto por 118 programações, 

contempla todos os Estados com obras, ações e empreendimentos de relevante 

interesse público. 

 O nosso Substitutivo também ajustou as disposições sobre a execução 

provisória do Projeto de Lei Orçamentária para 2015 — PLOA 2015. O texto original 

autorizava a execução de todas as despesas, se o PLOA 2015 não fosse 

sancionado ainda em 2014. 

 Diante do risco de perda de prerrogativas do Legislativo, propomos que a 

execução provisória se restrinja aos dispêndios obrigatórios e a investimentos 

prioritários do PAC. Além disso, incluímos autorização para execução, na base de 

duodécimos mensais, apenas das despesas correntes de caráter inadiável”.  

 Eu louvo a atitude desta Comissão e de todos os Líderes, por estar 

promovendo, neste momento tão importante da vida nacional, um calendário para a 

aprovação concomitante do PLOA. Então, é nossa preocupação dar ao Legislativo 

as condições prioritárias no PLOA. Hoje nós temos a compreensão de que 

avançamos muito com o calendário acordado por V.Exas.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1345/14  10/12/2014 
 
 

 27

 “Também inserimos dispositivo determinando que, em igualdade de 

condições entre Estados, Distrito Federal e Municípios, os consórcios públicos 

passem a ter preferência no recebimento de transferências voluntárias. 

 Quanto às despesas com pessoal, estamos prevendo que as propostas 

legislativas de reajuste dessas despesas sejam consideradas incompatíveis, quando 

provocarem aumento que ultrapasse o limite prudencial de 95% previsto no art. 22 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 No que tange à política de aplicação dos recursos das agências financeiras 

oficiais de fomento, nosso Substitutivo define que o relatório anual do impacto de 

suas operações de crédito no combate às desigualdades de gênero, raça, etnia, 

geracional, regional e de pessoas com deficiência seja publicado até 30 de abril de 

2016 nas respectivas páginas de transparência das agências na internet. 

 Foi firme nossa decisão de retomar as normas relativas aos sistemas de 

custos referenciais para obras e serviços de engenharia executadas com recursos 

públicos. 

 Tais disposições vinham constando das LDOs desde o exercício de 2000, 

mas foram vetadas na LDO 2014 e não constam do PLDO 2015. Essas normas 

disciplinam os limites de preço aceitáveis para toda a administração pública, de 

todos os Poderes, MPU e DPU, e não apenas para o Poder Executivo, como 

decorreria se o projeto fosse aprovado na forma original. Portanto, não poderíamos 

deixar de reinseri-las na LDO. 

 No que se refere à transparência, incluímos como parte integrante das 

informações a serem divulgadas e mantidas na Internet pelos órgãos a exigência de 

publicação dos editais de chamamento, dos respectivos instrumentos celebrados e 

da forma de seleção das entidades. 

 Incluímos, ainda, novos dispositivos que permitirão assegurar um melhor e 

mais aprofundado acompanhamento de dados pela Internet. (...) 

 O Anexo III refere-se ao rol de despesas que não serão objeto de limitação de 

empenho. Para atender inúmeras emendas, estamos propondo a inserção da Seção 

II, com a criação da relação das demais despesas ressalvadas do 

contingenciamento. Com essa providência, embasada no § 2º do art. 9º da LRF, 

estamos protegendo despesas destinadas: 
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 - Ao enfrentamento da violência contra a mulher; 

 - À segurança pública; 

 - Ao programa de gestão de riscos e resposta a desastres; 

 - À pesquisa e desenvolvimento no âmbito da EMBRAPA; 

 - À proteção de povos indígenas isolados; 

 - À participação brasileira em missões de paz.” 

 São novas as despesas que estamos protegendo. 

 “Enfim, da análise das 1.653 emendas, estamos votando pela aprovação 

parcial ou integral de 885 (54%); dos 211 Parlamentares emendantes, atendemos, 

no esforço para valorizar o trabalho de cada Congressista, 192 deles (90%). No 

âmbito do Anexo de Prioridades e Metas criado, todos os Estados foram 

contemplados. 

 Sendo assim, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3, de 2014-CN, 

nos termos do Substitutivo apresentado, juntamente com a errata”. 

 Este anexo, que eu gostaria de rapidamente passar para os senhores, é fruto 

de um entendimento preliminar, após a apresentação da errata.  

 No art. 40, § 3º, suprimimos o inciso III, que trata de despesas discricionárias, 

atendendo à Câmara dos Deputados e ao Poder Judiciário. 

 No art. 53, suprimimos os incisos XII (investimentos e inversões financeiras 

no âmbito do PAC) e XIII, atendendo também a diversas lideranças. 

 No art. 53-I, onde se lê “IV - obedecerá aos limites definidos pelo órgão”, 

Ministro Gastão Vieira, leia-se “IV - incidirá automaticamente, na mesma proporção 

de que trata o caput deste artigo, sobre o montante de programações em cada 

órgão, sem prejuízo de eventuais remanejamentos nos limites de movimentação e 

empenho que se fizerem necessários”. 

 V.Exa. apresentou essa emenda, em comunhão com todos os Líderes 

partidários.  

 No art. 85, onde se lê: “Art. 85. O limite relativo à proposta orçamentária de 

2015, para os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da 

União, concernentes ao auxílio-alimentação ou refeição, à assistência pré-escolar, à 

assistência médica e odontológica e ao auxílio-transporte, corresponderá à projeção 

anual calculada a partir da despesa vigente em março de 2014, compatibilizada com 
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as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos, na forma da 

lei”. 

 Leiam-se — também atendendo a uma solicitação do Poder Judiciário — os 

mesmos termos, com o acréscimo: “incluídos os exames periódicos”. 

 Esse, Sr. Presidente, é o adendo que encaminho a V.Exa., depois da errata. 

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

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra, para uma 

questão de ordem, o Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito obrigado, Sr. Presidente Devanir 

Ribeiro. 

 Apesar de não estar na Comissão Mista de Orçamento neste ano de 2014, 

para discutir o Orçamento de 2015, é um prazer retornar a esta Comissão que tão 

bem me acolheu no ano passado. Como Relator da LDO do ano passado, que está 

em vigência em 2014, nós conseguimos um avanço muito grande no Poder 

Legislativo, no que diz respeito às emendas impositivas. A grande vitória, na 54ª 

Legislatura do Congresso Nacional, foi exatamente o avanço do orçamento 

impositivo. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente,... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu vou falar. O Deputado Cláudio Puty 

está resolvendo problema da Região Norte ali, que é mais importante. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Puty, vamos 

deixar o Relator ouvir a observação do Deputado Danilo Forte. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só quero fazer uma ressalva. 

 Nobre Senador Vital do Rêgo, parabéns pela sua grande ascensão ao 

Tribunal de Contas da União. 

 O orçamento impositivo foi uma grande vitória da 54ª Legislatura, no que diz 

respeito à credibilidade e à autonomia do Poder e ao fortalecimento da instituição. 

Só que este foi um ano de muitos ensinamentos também sobre a execução do 

orçamento impositivo. E nós, por incrível que pareça, pelo menos na bancada do 

PMDB, em uma reunião que fizemos hoje, por unanimidade, chegamos à conclusão 

de que era necessário manter os 50% dos recursos para a saúde, conforme reza o 
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Orçamento de 2014 e rezará o de 2015, mas contemplando no que diz respeito aos 

investimentos da área de saneamento básico, por quê? Porque a grande maioria 

dos Prefeitos brasileiros — inclusive é uma coisa que temos que evoluir para o 

futuro, 96,47% das Prefeituras do Brasil estão no CAUC — Serviço Auxiliar de 

Informações para Transferências Voluntárias — está com muita dificuldade no que 

diz respeito a investimentos em equipamentos de saúde, ou eles querem custeio ou 

querem na área de investimento. E nós do Nordeste estamos atravessando o 

terceiro ano de seca, de falta de abastecimento d’água. 

 Então, se a gente pudesse ampliar para saneamento básico no que diz 

respeito ao gênero, quando você especifica para o abastecimento d’água em área 

do Semiárido, quando você especifica onde há estiagem, falta d’água... Você precisa 

mexer no texto do art. 53-B para ampliar as ações de serviço de saneamento básico. 

 A bancada do PMDB fez esta emenda, que recolheu mais de 70 assinaturas 

só hoje, e fechou questão com ela. Inclusive estão aqui nossos representantes na 

Comissão. 

 Eu queria que V.Exa. pudesse, dentro do adendo em que proporcionou essas 

modificações, incluir essa pequena outra, que vai ampliar inclusive para esses 

investimentos, garantindo e ressalvando que continue 50% na saúde, mas dando a 

oportunidade de, através da Fundação Nacional de Saúde, executar esse tipo de 

obra, mantendo-se o compromisso inicial que inclusive está na PEC do Orçamento 

Impositivo. Ao mesmo tempo, você amplia o atendimento para as comunidades, 

para as populações e para as cidades que necessitam neste momento desse 

investimento, senão fica com ele muito restrito. 

 Por incrível que pareça, exatamente onde houve mais queixa do empenho da 

execução orçamentária do Orçamento Impositivo foi, infelizmente, no próprio 

Ministério da Saúde. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Deputado Danilo Forte... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só. Eu vou 

colocar em discussão o relatório e a errata.   

Está aberta a discussão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para discutir, Sr. Presidente. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... e os adendos. 

 Está em discussão. 

 Estão inscritos os Deputados Paulo Pimenta, Betinho Rosado, Domingos 

Sávio, Rodrigo de Castro, Arnaldo Jardim, Cláudio Puty, Felipe Maia. Mais alguém? 

(Pausa.) Quantos estão inscritos? (Pausa.) São sete Deputados inscritos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, já abriu o prazo 

para os destaques? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Como? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Já abriu o prazo para os 

destaques? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já abriu o prazo. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Então, anuncie. Tem que anunciar 

que está aberto o prazo para apresentação de destaques. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr. Presidente,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Paulo Pimenta 

com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Quero me inscrever para discutir o 

Destaque nº 35, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arnon Bezerra. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, ilustre Relator, 

Senador Vital do Rêgo, na realidade, eu quero levantar uma preocupação até para 

tentar entender. 

 No adendo apresentado por V.Exa., no art. 40, § 3º, suprime o inciso III. O 

que diz o inciso III? Ele trata da possibilidade de, no âmbito do Poder Judiciário, 

haver remanejamento de recursos. A LDO disciplina em que situações isso pode ser 

feito. V.Exa. está suprimindo o inciso III, que trata das discricionárias, conforme 

definidas na alínea “b” do inciso II do § 4º do art. 7º, para suplementação de 

despesas obrigatórias de que trata o Anexo III. 

 O que isso significa na prática? À medida que V.Exa. suprime isso da LDO, 

permite ao Poder Judiciário a livre movimentação dos seus recursos, de modo a 

inclusive ter autonomia independente do Poder Legislativo para política de pessoal. 
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 Nós participamos dessa discussão junto com o Governo, o acordo que foi 

construído, e gostaríamos que V.Exa. voltasse ao texto original, e assim 

garantíssemos na LDO a manutenção deste inciso III. Ele traz um equilíbrio maior na 

relação entre os Poderes. Neste momento em que o Governo está fazendo todo o 

esforço de ajuste fiscal, corrigindo metas, no momento em que nós apresentamos o 

relatório da Receita reduzindo expectativas, parece-me prudente que também no 

âmbito do Poder Judiciário nós tenhamos esse cuidado. 

 Por isso, eu peço a V.Exa. que no seu adendo recoloque no texto o inciso III, 

para que nós possamos ter essa garantia, que é uma garantia do Poder Legislativo, 

é uma garantia da sociedade, que eu acho correta. 

 É a solicitação que eu gostaria de fazer a V.Exa. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Eu atendo à solicitação de V.Exa. e 

tenho a tranquilidade de dizer que este atendimento coaduna com o princípio 

originário da manifestação deste Relator. Todavia, eu recebi da Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados a solicitação para destacar esta matéria, o que o fiz. Mas 

atendo à solicitação de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, Deputado 

Betinho Rosado. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 Sr. Relator, com relação às entidades privadas sem fins lucrativos, estão 

proibidas de receberem recursos de custeio aquelas que têm menos de 3 anos de 

funcionamento. Mas existe outra classe, que são as entidades privadas sem fins 

lucrativos construídas com recursos federais, e esses recursos federais só podem 

ser utilizados para formação de patrimônio de entidades que forem da área da 

saúde. Em qualquer outra área é vedado isso. E o Governo, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, proíbe que essas entidades, feitas com dinheiro público para atender 

ao público e às necessidades da saúde, recebam dinheiro de custeio desde o 

primeiro ano. 

 Nós precisamos corrigir isso, porque o Governo não pode investir na área da 

saúde, construir um hospital, um centro de saúde, e depois deixá-lo parado porque 

não quer investir no custeio. 
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 Portanto, eu quero excetuar essas entidades, criando um § 10º no art. 58. As 

entidades privadas sem fins lucrativos na área da saúde, concluídas, construídas 

com recursos públicos federais até o ano de 2014 ficam dispensadas das exigências 

previstas no inciso III do art. 57, bem como das condições previstas nos incisos IV, 

V, VII e XIII do caput para recebimento de transferência a título de auxílio, desde que 

garantido o atendimento direto e gratuito ao público na área da saúde. 

 Acredito, Sr. Presidente, que esse adendo coloca de novo em funcionamento, 

em atendimento na área da saúde, uma parcela enorme da população brasileira. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Deputado Betinho Rosado, eu gostaria 

que V.Exa. tivesse o apoiamento dos Líderes partidários que compõem a Casa 

nesta solicitação, para eu poder me manifestar. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Relator, responda-me... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, Deputado 

Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, Sr. Relator, prezado 

Senador Vital do Rêgo, eu não vou me alongar inicialmente porque talvez o que eu 

vá propor aqui possa ser acolhido por V.Exa. e pelo Relator, claro, sem prejuízo de 

nenhum dos outros colegas aqui. 

 Eu já conversei com meus colegas do PSDB e também do PPS e do DEM, e 

nós temos alguns destaques. Nós estamos imbuídos do propósito de construir um 

acordo que nos possibilite votar a LDO não só aqui, mas no plenário do Congresso, 

por acordo. Para que isso se dê de forma mais ágil, sem que nós tenhamos que ficar 

presos à formalidade de tratar um a um esses itens — só o PSDB tem seis 

destaques —, eu proponho a V.Exa. e ao Relator — até porque vejo que os outros 

colegas das demais bancadas não são em grande número aqui, o que possibilitaria 

que ninguém ficasse prejudicado — um acordo não diria informal, mas um acordo 

em que nós saíssemos um pouco da formalidade regimental aqui. 

 É claro que nós não vamos fugir dos destaques. Eles já estão devidamente 

preparados, as emendas foram apresentadas. Mas com isso nós ganharíamos 

tempo. São destaques que vão desde preocupação sobre a forma da identificação 

da emenda, em que está apenas identificando o número do Parlamentar e o ano — 

e nós entendemos que deve ser o número do Parlamentar e o número da emenda 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1345/14  10/12/2014 
 
 

 34

—, coisas de natureza formal, mas que no operacional da vida do Parlamentar afeta, 

porque ele precisa saber identificar a sua emenda, até algumas outras questões do 

acesso a essas emendas que têm que ter comando na LDO, até algumas questões 

mais profundas que estão associadas às previsões de controle de gasto público. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Concordo com V.Exa. Apresente-me as 

emendas e eu... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, a minha proposta objetiva, 

se houver a aquiescência do Presidente, é suspensão por 15 minutos, para que a 

gente conclua em bloco, não só dos três partidos... Eu antes conversei com os 

colegas de oposição, mas creio que atende à base. A gente conclui em bloco e, na 

sequência, volta para o plenário já sem o espírito de obstrução, que não é o 

propósito, para votar. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Senador, responda só o pedido do 

meu adendo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Mesa... A Presidência 

acata... 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Eu vou esperar o conjunto... Eu vou me 

reunir com o conjunto dos Líderes, trazer todas as solicitações, e, em comunhão 

com os Líderes, nós vamos despachar todas as emendas. E essa é uma das 

primeiras. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria colocar no seu adendo. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Com certeza. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Presidência acata a 

proposta do Deputado Domingos Sávio e suspende, então, a reunião por 15 

minutos. 

 Se passar, nós votamos sem V.Exa. estar aqui. Vota em branco. 

 Estão suspensos os trabalhos por 15 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Bem, reiniciando os 

nossos trabalhos, vai ser distribuído a todos o relatório, para que possam 

acompanhar. Nós vamos votar em bloco o relatório e o acordo que fizemos na 
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Presidência da Comissão. Então, vou encaminhar juntamente com a assessoria o 

que podemos adiantar mais rapidamente. 

 O relatório, a errata e o adendo estavam em discussão, e o prazo para a 

apresentação dos destaques está encerrado. Foram apresentados 66 destaques. 

 Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas do CAE não se 

manifestou contra as emendas apresentadas, conforme dispõe o parágrafo único do 

art. 25, Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, solicito autorização do 

Plenário para a votação do relatório apresentado ao Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentária para 2015 — sem o referido relatório. 

A proposta está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado.  

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

(Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade. 

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

2006, do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as Emendas nºs 71280003, 

27520003, 22150002, 29460003, 27540001, 27540003 e 29420002, sugeridas pelo 

Relator. 

Votação do relatório e da errata. O relatório, a errata e o adendo estão em 

votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.  

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

 Aprovados por unanimidade, ressalvados os destaques. 

 Em votação na representação do Senado, ressalvados os destaques.  

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

 Aprovados. 

 Agora, passo a palavra ao Sr. Relator para ele encaminhar o relatório final do 

acordo que acabamos de produzir. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Sr. Presidente, o adendo já foi 

distribuído a todos os Parlamentares. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já foram distribuídos. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - É extremamente fidedigno ao que foi 

discutido e acordado. Substituímos o Adendo 2 por esse novo adendo, o que 

contempla o acordo com a participação de todos os Líderes que compõem o nosso 

colegiado. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu quero cumprimentar V.Exa., nosso 

Presidente, Deputado Devanir Ribeiro, e o nosso Relator, Senador Vital do Rêgo, 

que será em breve Ministro do Tribunal de Contas da União. Cumprimento também 

todos os Líderes dos partidos com assento nesta Comissão Mista de Orçamento, 

Deputados, Senadores, Líderes do Governo. 

 Participei da reunião e acho que conseguimos construir um bom acordo. Eu, 

inclusive, sugeri que fosse aprovada emenda de minha autoria no sentido de 

estabelecer na LDO que, nas despesas de custeio, possamos permitir que as 

Prefeituras municipais usem esses recursos para compra de medicamentos, para 

assistência farmacêutica. Houve aquiescência.  

 Quero agradecer a todos os Líderes com assento nesta Comissão, porque 

esta é uma realidade hoje da maioria dos Municípios brasileiros: temos recursos 

para investimentos, construção de unidades de saúde, equipamentos, e há uma 

limitação para o custeio. 

 Sabemos que hoje para comprar medicamentos o custo é bastante elevado. E 

não só daquele medicamento que é disponibilizado a todo munícipe, mas do 

garantido por decisões judiciais que têm atingido todos os Municípios brasileiros, os 

quais, muitas vezes, são obrigados efetuar a compra imediatamente. 

 Então, quero agradecer a todos e cumprimenta-los. Acho que é uma boa 

medida. O Ministério vai regulamentar a melhor forma de se fazer essa aquisição. 

Cumprimento mais uma vez o nosso Relator e os Líderes com assento nesta Casa. 

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

Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. 

pela condução dos trabalhos nesta tarde e noite de hoje. 
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 Cumprimento o Relator da LDO, Senador Vital do Rêgo, de quem eu só ouvia 

falar, pela sua flexibilidade, competência e dedicação aos trabalhos realizados nesta 

Casa. O Congresso Nacional perde um grande talento, mas o Tribunal de Contas 

ganha. No lugar, inclusive, de um ex-companheiro da minha bancada, o Ministro 

José Jorge, V.Exa. vai ocupar aquela cadeira com tamanha competência. 

 Quero parabenizar V.Exa. pela flexibilidade que teve nas emendas. 

Infelizmente, a emenda do Democratas, a única que apresentamos, não foi 

incorporada. Mas foi por consenso, e eu respeitei esse consenso, de alguns partidos 

da base, que entenderam que aquela emenda em que eu apenas pedia apenas que 

fossem comunicadas ao Congresso Nacional relações exteriores, acordos e acertos 

interacionais. Mas eu vou, claro, mantendo o perfil aqui das nossas tratativas, 

conduzir os trabalhos sem maior percalço. 

 Quero dizer a V.Exa. que fico muito feliz pela supressão do inciso XII do art. 

53 em uma conversa feita na manhã deste dia. Dizia: “O regime de execução 

estabelecido nesta sessão tem como finalidade garantir a efetiva entrega à 

sociedade dos bens e serviços decorrentes das emendas individuais, independente 

de autoria”. E ainda: “investimentos e inversões financeiras no âmbito do PAC”.  

 Esse foi um acerto hoje entre as Lideranças. V.Exa. o acolheu e honrou em 

seu parecer. Eu quero aqui também reconhecer o mérito de V.Exa. em ter honrado 

esse compromisso. Claro, não poderia ser diferente, mas aqui, desde o primeiro 

relatório, viu-se isso. Então, desejo a esta Comissão que possamos adentrar em 

outras matérias orçamentárias e, claro, talvez não seja a última oportunidade. 

 Mas desejo a V.Exa. novamente muito sucesso no Tribunal de Contas da 

União, que é aquele órgão de fiscalização muito importante para a condução e a 

transparência do dinheiro público em nosso País. Parabéns pelo trabalho e muito 

sucesso na sua nova jornada à frente do Tribunal de Contas da União! 

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Obrigado, Deputado, pela 

generosidade de suas palavras. V.Exa. não apenas a tem em seu cromossomo, mas 

a herdou, com toda a elegância de seu comportamento.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, convido o 

Deputado Arnaldo Jardim.  
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O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, nós estamos 

também encerrando aqui um dia muito produtivo de trabalho, na minha concepção. 

A aprovação pela manhã do relatório da Receita, depois, o relatório preliminar e 

concluímos agora com a aprovação da LDO.  

Então, quero saudar V.Exa., a Comissão como um todo, pelo esforço no 

diálogo que estabelecemos. Neste instante me referi especificamente também ao 

Relator, amigo, Senador Vital do Rêgo. Destaco aqui, de sua apresentação inicial, 

que nós tivemos, no meu entender, alguns avanços muito importantes para que a 

LDO continue no caminho, que é uma exigência da sociedade brasileira como um 

todo, que é de maior transparência, de um lado, e se buscar, de outro, maior 

eficiência na execução orçamentária e na forma como as atividades públicas de 

serviços e obras possam se realizar.    

Então, eu quero destacar o avanço, que é o anexo de metas e também o 

cadastro de obras. São avanços muito importantes para o procedimento que nós 

teremos aqui, além do novo tratamento que se dá aos editais de chamamento 

também, que eu acho que incorporarão normas gerenciais, normas de execução 

orçamentária, muito importantes para a sociedade e para o Parlamento. 

Eu quero destacar os pontos de acordo que nós celebramos. Relembro que 

nós teremos, então, a vinda, segundo aquele acordo, do Sr. Joaquim Levy na terça-

feira, às 11 horas da manhã; o prazo das emendas, que deverão ser aportadas 

pelos Parlamentares, bancadas e Comissões até terça-feira ao final da tarde; a 

evolução, particularmente voltando à LDO, de que o duodécimo fica restrito à 

questão de custeio e pagamento de pessoal, conforme havíamos acordado 

anteriormente. 

Então, acho que temos que festejar esse bom acordo. Parabenizo mais uma 

vez o Senador Vital do Rêgo. Eu disse que o sentimento é de perda pela sua ida, 

mas tenho certeza de que lá fará um excelente trabalho naquilo que é a função do 

Tribunal de Contas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar, com a 

palavra nosso querido Deputado Rodrigo de Castro. 
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O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO -  Muito obrigado, Sr. Presidente 

Devanir Ribeiro. 

Eu queria saudar de maneira muito especial o Senador Vital do Rêgo. 

Devemos nos congratular porque hoje foi um dia muito importante para esta 

Comissão. Nós avançamos bastante em pontos fundamentais e, principalmente, nós 

contribuímos para o aperfeiçoamento da Lei Orçamentária do País.  

Tenho certeza, Senador, de que essa nossa contribuição será útil inclusive 

para os seus novos trabalhos, para a sua nova função.  

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Tenho certeza. 

O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Estamos realmente orgulhosos 

de participar, através da votação, dessa indicação tão importante, para um cargo tão 

importante do País, que coroa com muito êxito a sua carreira, a maneira como 

V.Exa. convive com seus pares, sempre amena, firme, serena, e coroa também toda 

sua vida pública.  

Então, desejo todo êxito, todo sucesso nessa nova empreitada e nesse cargo 

tão importante para o País. Que V.Exa., da mesma maneira que contribuiu aqui, no 

Congresso Nacional, nas diversas posições que ocupou, possa continuar 

contribuindo para o País, especialmente num órgão de tanta importância como o 

Tribunal de Contas. Parabéns, felicidades!    

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Obrigado, companheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discussão, concedo a 

palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, meu querido 

Senador Vital do Rêgo, pode ficar tranquilo, Sr. Presidente, que a fala será breve... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E generosa! 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - E eu diria até que generosa, com 

certeza, para retribuir a generosidade e a paciência de V.Exa., especialmente 

porque tivemos aqui oportunidade de travar o bom combate, mas sempre de forma 

respeitosa, na busca do que é melhor para o nosso País. 

 Eu faço um balanço rápido. Hoje, me dá uma sensação extremamente 

gratificante ver que começamos o dia buscando construir acordos. Nós passamos aí 

algumas semanas. Ontem, tivemos o desfecho que um processo de debate 
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caloroso, até mesmo de embate, no campo das ideias. Mas hoje contribuímos para a 

construção de acordos em benefício do País, de forma transparente, com a 

imprensa nos acompanhando, para que possamos dar ao País uma LDO, uma Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, e também, obviamente, criar as condições para termos 

a Lei de Orçamento Anual, a LOA, aprovada. 

 No decorrer do dia, as diversas atuações próprias do Parlamento, desde uma 

que obviamente ninguém tem razão para comemorar, mas cumprimos o dever 

cívico, com voto aberto para que todo o País acompanhe. Decidimos sobre a 

cassação de um colega de Parlamento, no mesmo dia em que votamos uma PEC 

extremamente importante para o portador de deficiência física. 

 Tive ainda tempo de participar de uma sessão presidida pela Presidente 

Dilma, onde se premiaram figuras do Brasil inteiro com o Prêmio Nacional de 

Direitos Humanos. Tive a felicidade de tomar posse como membro do Conselho 

Nacional de Direitos Humanos. E, para coroar essa noite, participo simultaneamente 

de duas decisões importantes para o País, às vezes tidas como extremamente 

polêmicas. Participei ativamente do início da discussão de uma PEC que tramita, 

gerando polêmica. Mas eu acho que a polêmica só não cabe onde não há 

democracia. E aqui cabe perfeitamente, porque aqui é a Casa do Povo. 

 Iniciamos a discussão do relatório da PEC 215, que traz para esta Casa a 

possibilidade de que ela discuta a questão da demarcação das terras indígenas. Não 

votamos, apenas iniciamos a discussão.  

 Estamos aqui não apenas para aprovar a LDO, mas também para 

parabenizar V.Exa., mas parabenizar o Senador Vital do Rêgo, que conclui na vida 

pública, com chave de ouro, uma história de dedicação ao seu País e que com 

certeza continuará dedicando-se ao Brasil num cargo igualmente importante, como 

Ministro do Tribunal de Contas, a partir dos próximos dias, ele, que já foi 

referendado pelas duas Casas que representam o povo brasileiro. 

 Mas digo que fecha com chave de ouro porque conseguiu construir um 

entendimento em benefício do País, com inúmeras emendas, todas elas propositivas 

em favor do Brasil, emendas das quais temos orgulho de mostrar para toda a 

imprensa, que vieram originárias tanto da base do Governo como da Oposição. 
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 Eu aqui festejo com os meus colegas do PSDB, a quem cumprimento, 

Deputados Rodrigo de Castro, Nilson Leitão e Izalci, além dos Senadores Flexa e 

Ciro. Trouxemos e vimos ser aprovada a emenda do Senador Aécio Neves, que 

contribui para uma maior transparência com relação à gestão dos recursos públicos. 

Por fim, acredito que criaremos condição para uma aprovação consensual no 

plenário do Congresso. Aí, sim, vamos poder festejar plenamente o trabalho que 

V.Exa. presidiu, e o Senador Vital do Rêgo, com muita maestria, com muita 

competência, relatou. 

 Parabéns! Muito obrigado por ter nos ouvido e acolhido algumas contribuições 

da nossa bancada. Muito obrigado. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora, o último inscrito 

para esta noite bonita, boa, o Deputado Izalci, de Brasília — por isso é o último. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu também quero me manifestar, 

parabenizar não só V.Exa., mas também o nosso Senador, Relator e agora Ministro 

do TCU.  

 Quero dizer da importância da Oposição. A Oposição sempre contribui. E hoje 

nós contribuímos muito para aperfeiçoar não só a LDO, mas também o relatório de 

receita, a questão da LOA. 

 Quero destacar aqui, inclusive, agradecer muito a sensibilidade, em nome até 

do nosso colega, Eduardo Barbosa, que é ícone na área de assistência social. 

V.Exa., no acordo, acatou a emenda, estendendo a assistência social à educação, 

porque estava prevista apenas na saúde, a questão do artigo 58. 

 Então, quero ressaltar isso, que é de suma importância, principalmente para 

as APAEs, para as fundações Pestalozzi e outras que  prestam relevantes serviços 

às pessoas portadoras de deficiência. Então, quero ressaltar isso e, acima de tudo, 

também a transparência. 

 Vários destaques foram apresentados aqui, inclusive citado pelo Deputado 

Domingos Sávio, a emenda do Senador Aécio Neves, e outras também que 

tornaram a coisa mais transparente. E V.Exa. — sensibilizado e talvez já imbuído do 

espírito do Tribunal de Contas da União — deixa evidente essa transparência, que é 

muito importante para nós. 
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 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Transição. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Já está fazendo a transição.  

 Mas quero dizer, como auditor de carreira que sou, auditor da área privada, 

que tenho profundo respeito pelo Tribunal de Contas e se aqui fortalecermos, cada 

vez mais esse órgão — inclusive acatando mais aqui na LDO as recomendações do 

Tribunal —, com certeza, evitaremos algo como o que estamos assistindo hoje, a 

questão da PETROBRAS.  

 Mas hoje quero parabenizar V.Exa. pela seriedade. Eu, que tive o privilégio 

também de acompanhá-lo na CPMI, sei que tudo que foi possível fazer V.Exa. 

possibilitou que se fizesse e não impediu nada; evidentemente que respeitou a 

questão da base. V.Exa. conduziu muito bem. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Obrigado.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Individualmente não fez nenhuma obstrução ou 

qualquer impedimento de fazer qualquer votação.  

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - É minha obrigação. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Então, parabéns a V.Exa.! Desejo muito sucesso 

no Tribunal. Conte comigo! Eu sou um parceiro aqui do Tribunal de Contas. Todas 

as recomendações que pudermos, acataremos.  

 Ao final, parabenizo V.Exa., Presidente. Tenho certeza de que construímos 

aqui um belo acordo para votar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Também tenho. 

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

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Terminado, então, vamos 

continuar agora para encerrar.  

 Apreciação dos destaques — autorização para votação em globo. 

 Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2º da Resolução nº 1, de 2006, no 

Congresso Nacional, estabelece: não será aceita solicitação para votação em 

separado de destaque, após aprovação do requerimento para votação em globo dos 

destaques. 

 Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em 

globo dos destaques por tipo de voto do Relator. 

 A proposta para votação em globo... 
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 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Eu quero defender um destaque.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Qual o número do 

destaque de V.Exa.? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Destaque nº 62. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, como forma de 

encaminhamento, ressalvamos o Destaque nº 62  e votamos os demais.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - De acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está bom. Então, vamos 

ressalvar. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - O que eles querem mais é justificar.  

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

João. 

 Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em 

globo dos destaques do tipo de voto do Relator. 

 A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator 

está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

 Aprovado por unanimidade, sem prejuízo dos destaques. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovado por unanimidade. 

 Agora eu vou pedir ao Relator que dê o parecer a todos os destaques, para 

que nós possamos prosseguir. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Na forma do acordo e ao tempo em que 

agradeço as manifestações de V.Exas., esta Lei de Diretrizes Orçamentárias — que 

haveremos de aprovar proximamente no Plenário do Congresso Nacional — é 

resultado de um esforço desta Comissão. 

 Cada um dos senhores tem a digital comigo neste projeto, que é um avanço. 

E este avanço só foi possível com a transparência, com a lealdade, com a correção 

e com o cumprimento de uma relação diferenciada que somente aqui na CMO nós 

temos a obrigação de ter para avançar com os nossos projetos. 
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 Quero louvar a atitude do Presidente, do nosso Relator de receita, do nosso 

Relator-Geral, de todos os Relatores-Setoriais, que vão trabalhar a partir de agora 

com o Orçamento, e agradecer a cada um e a todos os Líderes pela formação desse 

texto.  

 Na forma do nosso acordo, eu rejeito todos os destaques, respeitando o 

destaque do PMDB, que precisa explicar à Nação o motivo de nós termos a 

convicção de que é relevante — efetivamente ao seu tempo e ao seu modo —, 

correto, e nós haveremos de atender. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Os destaques com o voto 

do Relator pela rejeição são o seguintes:   Destaques nº 1 a nº 66.  

 Em votação em globo os destaques, com voto do Relator pela rejeição na 

representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Rejeitados.  

 Os destaques foram rejeitados contra os votos dos Deputados e não serão 

apreciados na representação do Senado Federal, conforme estabelece o § 1º, art. 

43, do Regimento Comum.  

 Antes de encerrar a reunião, passo a palavra ao Sr. Deputado João 

Magalhães.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, como é do 

conhecimento de todos os membros desta Comissão, já foi aprovado por esta Casa 

o Destaque nº 62 à Emenda nº 3.408/001. E foi suspensa, por liminar do Sr. Ministro 

Luiz Fux, do Supremo, a criação de 4 TRFs em Minas, Paraná, Bahia e Amazonas. 

Mas, a qualquer momento, o Relator pode devolver com o voto. Caso isso seja 

aprovado, será prejudicada a criação dos TRFs.  

Então, solicitamos ao eminente Relator que acate a nossa emenda e coloque 

um valor simbólico, para que, caso seja aprovado os TRFs, eles venham ser 

efetivamente implantados, uma vez que para serem implantados precisariam ter 

dotação orçamentária.  

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Sr. Deputado, estamos impedidos por 

liminar, mas o Senador Pimentel poderá no contraditório fazer sua explicação, para 

depois o Relator se pronunciar. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem a palavra o Líder do 

Governo no Congresso, Senador José Pimentel.  

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Nobre Deputado João Magalhães, o 

pleito de V.Exa. é justo.  

O Congresso Nacional aprovou a criação dos quatro tribunais. No entanto, o 

Supremo Tribunal Federal emitiu liminar proibindo o andamento da proposta de 

emenda constitucional até que se julgue o mérito em plenário. Como esta matéria 

está sub judice, estamos assumindo o compromisso de, tão logo o Supremo Tribunal 

Federal resolva a matéria, trabalharmos o PLN, para dar continuidade ao que aqui 

V.Exa. propôs.  

Portanto, vamos rejeitar o pedido. Solicitando aos Relatores, nossos Pares, 

que por conta desse impedimento do Poder Judiciário, registremos o compromisso 

do Governo de, tão logo resolvido isso durante 2015, trabalharmos o PLN para 

viabilizar a sua implantação.  

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Com essas manifestações, espero ter 

atendido, com o compromisso firmado com o Sr. Deputado João Magalhães.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora, passaremos à 

apreciação dos destaques para votação em separado.  

 O Destaque nº 62, de autoria do Deputado João Magalhães, à Emenda nº 

3.408/001 foi rejeitado na representação da Câmara dos Deputados e não será 

apreciado na representação do Senado Federal, conforme o estabelecido no § 1º, 

art. 43, do Regimento Comum.  

O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu queria fazer 

constar minha posição favorável ao pleito do Sr. Deputado João Magalhães, por ser 

uma causa mais do que justa — trata-se um pleito de todos os mineiros.  

Entendemos a posição, mas somos favoráveis e parabenizamos o Sr. 

Deputado João Magalhães pela inciativa.  

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, também quero 

me somar ao Sr. Deputado João Magalhães nessa iniciativa, porque lá no Mato 

Grosso do Sul temos a pretensão de criar o Tribunal Regional Federal do Paraná, 

desmenbrando-nos de São Paulo.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Srs. Parlamentares, temos 

mais um item, da Comissão Mista de Planos e Orçamentos.  

Trata-se de Medida Provisória nº 654, de 12 de agosto de 2014, que abre 

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

1.304.652.399 reais para os fins que especifica. Relator: Deputado Cláudio Puty. O 

prazo da matéria vence hoje.  

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, todos nós fomos 

surpreendidos com isso. É uma medida provisória.  

 Deixe-me perguntar sobre a questão praticamente: qual é o prazo que temos 

para isso?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Hoje é o último dia. A 

matéria ficou 70 dias na Casa, então, se não a aprovarmos... 

Antes de encerrar a reunião, agradeço a todos os Pares do Senado e da 

Câmara pela contribuição.  

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, está sustada essa 

questão, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Como venceu o prazo, a 

matéria caducou-se.  

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Está bom! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agradeço também o Sr. 

Relator, que vai fiscalizar isso que estamos aprovando hoje.  

Tenham todos uma boa noite. 

Estão encerrados os nossos trabalhos.  

Até terça-feira, às 11 horas.  

 

 

 

 

 




