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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Srs. Parlamentares, senhores 

jornalistas, Srs. Assessores, senhoras e senhores, há número regimental para a 

abertura dos trabalhos.  

Declaro iniciada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 1, de 2014. Informo que as matérias estão acessíveis nos 

terminais de pauta eletrônica localizados nas bancadas. 

Não havendo quórum para deliberação, tanto na representação da Câmara 

dos Deputados como na representação do Senado Federal, esta Presidência se 

restringirá à leitura dos expedientes. Mas, antes da leitura dos expedientes, eu 

gostaria de fazer um registro.  

Em sendo esta a primeira reunião do ano de 2014, quero fazer um registro de 

parabéns aos Parlamentares que compuseram, no ano de 2013, esta Comissão, 

quebrando um paradigma de 7 anos em que as Comissões que nos antecederam 

não conseguiram votar no mesmo ano fiscal o Orçamento da República Federativa 

do Brasil. E, graças à dedicação e à competência de todos os integrantes desta 

Comissão, num esforço supremo, nós demos uma lição e um exemplo ao País de 

união e principalmente de cumprimento das nossas obrigações e responsabilidades 

dentro do Congresso Nacional. 

Os Parlamentares aqui presentes são testemunhas de que, depois desta 

Comissão, levamos o relatório do Orçamento da União ao Plenário do Congresso 

Nacional, e eu saí junto com eles, aqui presentes, às 2 ou 3 horas da manhã, 

votando o Orçamento do Brasil. Esse foi um feito, depois, não tivemos a 

oportunidade de vir aqui dar os parabéns e fazer esse registro, e eu gostaria que 

ficasse constado em ata esse reconhecimento a todos os membros desta Comissão 

pelo esforço hercúleo e por termos quebrado realmente esse jejum de 7 anos, 

aprovando de forma inacreditável, que ninguém esperava, inesperada, num ano 

complicadíssimo, véspera de eleição, o Orçamento do Brasil. 

Então, parabéns a todos os Parlamentares e parabéns aos Assessores que 

trabalharam nas madrugadas, diuturnamente, 7 dias na semana, não havendo 

sábado, domingo nem feriado! Eu fui testemunha do esforço de cada Assessor 

desses. Parabéns aos Assessores da Mesa, à Secretária desta Comissão, que, com 
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muita competência também, orientou e auxiliou os trabalhos da Comissão ao longo 

do ano de 2013!  

É esse o registro que eu gostaria de fazer. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra só para corroborar, Sr. 

Presidente. 

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

Danilo. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Primeiro, eu acho que todos nós 

devemos muito à sua presteza na condução dos trabalhos. Eu acho que o Senador 

Lobão se comportou de forma firme na defesa da principal lei do Congresso 

Nacional. A principal virtude e a principal tarefa do Congresso Nacional é 

exatamente a elaboração do Orçamento Público da União, não só na sua formação 

mas também na fiscalização da sua aplicação enquanto Orçamento.  

O ano de 2013 foi muito significativo para o Parlamento brasileiro pela grande 

vitória do Congresso Nacional, na busca da sua autonomia com a aprovação do 

Orçamento Impositivo, que existe hoje como lei no País graças à LDO, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, de que eu tive o prazer de ser o Relator por indicação de 

V.Exa., Sr. Senador Edison Lobão Filho, e do nosso partido, o PMDB.  

E, ao mesmo tempo, quero fazer aqui uma reflexão, porque, se V.Exa. coloca 

que não é prática habitual votarmos o Orçamento dentro do exercício do mesmo 

ano, para, no ano seguinte, vindouro, ter um Orçamento, imagine V.Exa. diante da 

perplexidade, que hoje o mundo vive das questões econômicas e das crises, da 

vulnerabilidade dos países emergentes! Se nós formos fazer um apanhado, todos os 

países emergentes, entre os quais o Brasil se inclui, hoje passam por uma 

dificuldade do ponto de vista de crises financeiras continuadas, com dificuldade para 

alavancar seus investimentos, com dificuldade para retomar seu papel de vanguarda 

e protagonismo na ação econômica. Imagine V.Exa. se o Brasil tivesse chegado a 

Davos, com a nossa Presidenta Dilma, sem um Orçamento, muito teria dificultado, 

com certeza, a necessidade de que hoje a União tem da retomada da sua 

credibilidade! O Brasil hoje é a 6ª ou 7ª economia do mundo, fortalece-se também na 

sua democracia com as ações que foram tomadas por este Congresso Nacional e 
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por esta Comissão, que entendeu bem o momento político e a necessidade de 

termos um Orçamento.  

 Em nenhum momento, a Comissão tergiversou, em nenhum momento a 

Comissão se acovardou ou tentou se diminuir diante, inclusive, das crises internas 

que aqui aconteceram, das disputas democráticas que aqui aconteceram, que são 

muito naturais no processo democrático em que nós vivemos. Mas, numa 

participação coletiva, todos nós tivemos a compreensão de que a principal e a mais 

importante decisão a ser tomada naquele momento era exatamente dar ao País, dar 

ao Brasil, o seu Orçamento, para que a gente pudesse adentrar 2014 com a peça 

mais importante, inclusive na recuperação da nossa credibilidade e no retorno dos 

investimentos que são tão necessários para o nosso País. 

 Então, eu quero aqui corroborar com V.Exa. e, ao mesmo tempo, compartilhar 

dessa alegria de termos cumprido bem o nosso papel em 2013. Que a gente possa, 

inclusive avançar cada vez mais, como avançamos em 2013, na autonomia do 

Poder Legislativo com relação aos demais Poderes, também colaborando com o 

nosso papel, com a nossa presteza, para o crescimento e o desenvolvimento do 

Brasil. 

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

palavras de V.Exa. apenas me obrigam a fazer um registro complementar. 

 Não há como deixar de reconhecer que o Deputado Danilo Forte soube 

traduzir o objetivo e a meta traçada pelo PMDB, em nome de todos os Deputados e 

Senadores do Congresso Nacional, num pleito e num anseio de que, desde que me 

conheço como político — botem aí seus 30 anos —, sempre o Parlamento desejou 

ter um Orçamento Impositivo. 

Eu quero dizer que o Congresso teve muita coragem este ano. E nós 

participamos juntos dessa cruzada, porque foi uma cruzada, foi um cabo de guerra, 

foi uma guerra com o Governo, que naturalmente é contra o Orçamento Impositivo, 

mas esta Comissão representou o Congresso Nacional, e fizemos valer o desejo do 

Congresso, exposto principalmente pelo Presidente Henrique Alves, foi uma das 

bandeiras do Presidente Henrique Alves, em nome não do PMDB, mas em nome de 

toda a Câmara dos Deputados, e eu posso falar que também em nome do Senado, 
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por estar representando aqui o Senado Federal. E essa bandeira teve êxito, graças 

a esta Comissão! 

 Nós fizemos constar da LDO, depois de muito embate, esse instrumento legal 

que viabiliza hoje o Orçamento Impositivo, tão importante para o exercício legislativo 

de todos os Parlamentares. E não há de se imaginar que o Parlamentar hoje possa 

desempenhar suas funções sem ter a oportunidade de levar aos seus Municípios, ao 

seu Estado, os recursos que estão previstos para que esse Parlamentar possa atuar 

ano a ano. E isso é uma vitória desta Comissão.  

 Não houve o veto da Presidente por acordo do Congresso. O Congresso 

ainda não teve condições de votar em plenário no Congresso Nacional, mas nós 

aqui da Comissão fizemos prevalecer, através da LDO, esse instituto tão importante 

para o exercício parlamentar, que é o Orçamento Impositivo.  

 Então, parabéns a V.Exa., Deputado Danilo Forte, que defendeu, através do 

seu relatório, todos os Deputados Federais e todos os Senadores do Congresso 

Nacional! 

 Dando prosseguimento, Deputada Nilda Gondim. É com grande prazer que 

escuto V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA NILDA GONDIM - Só para endossar, reforçar e 

confirmar as suas palavras. Eu quero parabenizá-lo pela conduta e pela habilidade 

que V.Exa. teve como Presidente da Comissão de Orçamento e quero também 

parabenizar o nosso companheiro e colega, porque ele conseguiu, com certeza, com 

muito jeito, com muita habilidade, impondo o interesse de todos, de todos, o 

Orçamento Impositivo.  

Então, parabéns a V.Exas. que conseguiram isso, porque realmente foi um 

trabalho incansável desta Comissão, de todos os membros e da equipe que fazem 

esta Comissão! Danilo e V.Exa., todos, todos foram unânimes nesse esforço, 

somando esforços, convergindo esforços no sentido de impor os nossos direitos, de 

mostrar e fazer ver o direito do Parlamentar.  

 Parabéns! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado e parabéns à senhora 

também, Deputada, que fez parte integrante desse esforço! 
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 Dando prosseguimento, conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, 

realizada em 17 de abril de 2008, fica dispensada a leitura dos expedientes que 

serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista 

com os expedientes será enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos 

membros das lideranças partidárias. 

 Apenas fazendo o registro.  

Correspondências internas recebidas: Ofício nº 324-SACRA, de 10 de 

dezembro, do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 

Federal, Senador Benedito de Lira, solicitando alteração da Emenda nº 6.012.0003, 

apresentada por aquela Comissão ao Projeto de Lei nº 9, de 2013; Ofício nº 166, de 

11 de dezembro, do Coordenador da bancada do Paraná, Deputado Marcelo 

Almeida, solicitando retificação da Emenda nº 7.117.0010 daquela bancada, 

apresentada ao Projeto de Lei nº 9, de 2013; Ofício nº 127, de 12 de dezembro, do 

Coordenador da bancada do Estado de Alagoas, Deputado Givaldo Carimbão, 

solicitando correção da Emenda nº 7.103 daquela bancada, apresentada ao Projeto 

de Lei nº 9, de 2013; Ofício nº 52, de 17 de dezembro, da Coordenadora da Frente 

Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com 

Participação Popular, Deputada Luiza Erundina, manifestando preocupação em 

relação à dotação orçamentária da radiodifusão pública quanto aos recursos a 

serem destinados à EBC.  

Ofício e expedientes agora encaminhando justificativa de faltas às reuniões 

da Comissão deferidos pelo Presidente: Ofício nº 102, do Deputado Pedro Novais, 

justificando ausência.  

Correspondência externa recebida: Ofício nº 0169, do Tribunal de Contas da 

União, do Diretor da Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas, Sr. Marcello 

Paes Campello Junior, comunicando que foram interpostos pedidos de reexame 

contra o Acórdão nº 2.872, que trata das obras de implantação e pavimentação da 

BR-448; Ofício nº 0457, do Superintendente da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, Luiz Gonzaga Paes Landim, encaminhando dados 

referentes ao Plano de Aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste, FNE, para o exercício de 2014, que deu ao Relatório de Resultados e 

Impactos do mesmo fundo no primeiro semestre de 2013, juntamente com as 
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resoluções do Conselho Deliberativo da SUDENE; Ofício nº 140, de 16 de 

dezembro, do Coordenador da bancada do Piauí, solicitando alteração dos valores 

das Emendas nº 7.119.0005, 7.119.0011, 7.119.0012 e 7.119.0015, daquela 

bancada; Ofício nº 15 da bancada de Pernambuco, de 17 de dezembro, do 

Coordenador da bancada de Pernambuco, Deputado Carlos Eduardo Cadoca, 

solicitando acréscimo nos valores das Emendas nºs 7.118.0003, 7.118.0004, 

7.118.0007, 7.118.0010, 7.118.0011, 7.118.0016, 7.118.0017 daquela bancada; 

Ofício nº 688 do Diretor-Presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Nelson 

Breve Dias, solicitando a recomposição do orçamento daquela empresa, nos termos 

originais do PLOA de 2014, acrescido da emenda da Deputada Luiza Erundina. 

Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro 

João Augusto Nardes, ao Presidente da CMO: Aviso de 29 de janeiro – Aviso nº 32, 

de 2014, Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao primeiro quadrimestre de 2013, 

que foram publicados e encaminhados pelos poderes e órgãos públicos federais 

relacionados no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente, Ministro Aroldo Cedraz, no 

exercício da Presidência do Tribunal de Contas, ao Presidente desta Comissão: 

Avisos Seses, de 10 de dezembro, nº 1.709 - Acórdão proferido pelo Plenário do 

Tribunal de Contas da União nos autos do Processo nº 018.302/2013-0, na sessão 

extraordinária de 10/02/2013. 

Avisos encaminhados pelo Ministro Raimundo Carreiro, no exercício da 

Presidência, ao Presidente desta Comissão: Aviso GP/TCU - Aviso nº 1.971, obras 

de construção do contorno rodoviário de Boa Vista; Aviso nº 1.973, obras de 

duplicação e melhoria da capacidade de tráfego da BR-116 do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Ofício encaminhado pelo Secretário Substituto da Secretaria de Controle 

Externo do Tribunal de Contas da União, Sr. Paulo Alberto Mancini Pires, ao 

Presidente desta Comissão: Ofício nº 946 do TCU, obras de ampliação do sistema 

de abastecimento de águas de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. 

Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 3º quadrimestre de 2013, 

encaminhados em observância ao disposto nos arts. 54 e 55, da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal - Tribunais Regionais Eleitorais de Pernambuco e Ceará: 

Ofícios nºs 1/2014 e 284/2014, respectivamente. 

Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 

2013, encaminhado em observância ao disposto no art. 116 da Lei nº 10.934 e no 

art. 5º da Lei nº 10.028: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo - Ofício da 

Presidência nº 12, de 2014.  

 São esses ofícios a serem lidos. Não havendo quórum para deliberar nada, 

nós vamos suspender esta reunião, marcando-a para amanhã, às 3 horas da tarde.  

 Está suspensa a reunião. 

 Com a palavra o Deputado Danilo.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu só acho o seguinte: amanhã, não 

vai ser muito diferente de hoje. Por que V.Exa. não joga logo para terça-feira, e a 

gente convoca todas as bancadas? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos tentar um último esforço 

para dar sentido... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Porque não vai ter pauta na Câmara. 

Tudo bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos tentar. Se não 

conseguir, a gente, de novo... 

 Então, está suspensa a reunião. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Inácio Arruda) - Declaro reiniciada a reunião 

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

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 1, de 2014. 

 Frente aos diálogos que estão sendo realizados pela Presidência desta 

Comissão para o entendimento mais justo possível para a Nação, vou suspender a 

reunião, convocando-a para amanhã, às 15 horas. Espero que os entendimentos 

possibilitem a aprovação das matérias que estão pendentes na nossa Pauta nº 1. 

 Está suspensa a sessão, que terá continuidade amanhã às 15 horas. 

 Muito obrigado a todos. 

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu declaro reiniciada a primeira 

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 1, de 

2014. 

 Eu suspendo a presente reunião ordinária por falta de quórum e convoco a 

sua continuação para o dia 11 de fevereiro, terça-feira, às 15h, neste plenário. 

 Muito obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Declaro reiniciada a 1ª 

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 1, de 2014. 

 Suspendo a presente reunião ordinária e convoco a sua continuação para 

amanhã, dia 12 de fevereiro, às 15 horas, neste plenário. 

 Antes, convoco reunião de Líderes hoje, às 16 horas. 

 A reunião está suspensa. 

 (A reunião é  suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 1ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 1, de 2014. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

 Há quórum para apreciação na representação da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 

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

taquigráficas desta reunião. 

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

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

 Antes de dar prosseguimento à leitura da ata, informo que foi retirado de 

pauta o Item nº 1, Ofício nº 103, de 3 de dezembro de 2013, que propõe a “correção 

de erros materiais verificados no processamento das proposições apresentadas 

durante a tramitação do Projeto de Lei nº 6-CN, de 2013.” A retirada ocorreu devido 

à perda de objeto do Ofício, uma vez que a matéria a ser retificada já passou por 

sanção presidencial. 

 Item 1. 

 “Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 

10/2010-CN, que ‘encaminha ao Congresso Nacional, 

conforme disposto no § 2º do art. 56, caput, da Lei 

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) e no art. 99 da Lei 11.768, de 14 de agosto de 

2008 (LDO para 2009), a prestação de contas do Tribunal 

de Contas da União relativa ao exercício de 2009’.” 

 Relator: Deputado Weliton Prado. 

 Não foram apresentadas emendas. 

 O voto é no sentido de que a Comissão tome conhecimento da matéria; 

declare a regularidade e adequação das contas encaminhadas pelo TCU, referentes 

ao exercício de 2009, nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado; e 

determine o seu arquivamento.  
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 O Relator está com a palavra, para apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO WELITON PRADO  - Agradeço a V.Exa. 

 Em consequência, tendo em vista que o Tribunal de Contas da União não 

mais emite esse parecer sobre as contas dos demais Poderes e órgãos, em linha 

com a decisão do Supremo Tribunal Federal, proponho, em liminar, o arquivamento 

sem julgamento do mérito das contas dos gestores dos demais órgãos e Poderes 

encaminhados ao Congresso Nacional, em cumprimento aos arts. 56 e 57 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000, e do art. 101 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 

2009, nos termos do Decreto Legislativo, em anexo. 

 Ficam arquivadas, sem julgamento do mérito, as contas relativas ao exercício 

de 2009, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho de Justiça Federal, da Justiça 

Federal de Primeiro e Segundo Graus, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal 

Superior Eleitoral, do Ministério Público da União encaminhados ao Congresso 

Nacional, em cumprimento ao art. 101 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009. 

 Art. 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

 Dando continuidade — estava sanando uma dúvida com a assessoria da 

Casa —, esse é o nosso relatório, que aprova as contas do Presidente da República 

relativas ao exercício de 2009, e arquiva as determinadas proposições, cuja leitura 

eu acabei de fazer.  

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

 Esse é o relatório apresentado ao Aviso nº 10, que agora coloco em votação. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Dezesseis? Não, esse é o nº 

10. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente... 

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

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É o item 2, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não. Ele leu o 16, então é o 

item 3. Nós vamos ler o item 2 logo agora em seguida. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Item 2? Houve inversão de pauta? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Item 3.  

 Houve uma inversão, porque foi passado... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E houve votação da inversão? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, não, não. Não houve. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, Presidente, eu peço a 

V.Exa., já que não houve a votação, que proceda... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Na ordem? 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...conforme a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu vou dar por lido o 

Item 3, que já foi lido, e pediria ao Relator que lesse agora o item 2, para que a 

gente possa seguir a ordem. 

Com a palavra o Relator, para ler o relatório do Aviso nº 10, de 2010, que 

encaminha ao Congresso Nacional, conforme o § 2º do art. 56, caput, da Lei 

Complementar nº 101, a prestação de contas do Tribunal de Contas da União 

relativa ao exercício de 2009.  

O Relator é o Deputado Weliton Prado. Não foram apresentadas emendas. O 

voto é no sentido de que esta Comissão tome conhecimento da matéria, declare a 

regularidade e a adequação das contas encaminhadas pelo TCU referentes ao 

exercício de 2009, nos termos do projeto de decreto legislativo apresentado, e 

determine o seu arquivamento. 

 Passo a palavra ao Relator, para proferir o seu relatório, e peço atenção à 

assessoria para que isso não se repita. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, já que nós temos 

tempo, peço a V.Exa. que retiremos esse item da pauta, porque envolve uma 

discussão mais ampla. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Qual item? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Item 2, esse que V.Exa. mencionou 

agora. É o item 2? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É o item 2. Ele já tinha lido o 

item 3. Segundo a assessoria, V.Exa. deve estar falando do item 4. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Nós estamos no item 2 ou no item 

4? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - No item 2. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Que é o Aviso nº 10? 

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

 Tem a palavra o Deputado Weliton Prado. 

 O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Declara a regularidade e a 

adequação das contas do Tribunal de Contas da União referentes ao exercício de 

2009; toma conhecimento da prestação de contas do TCU, nos termos da prestação 

de contas do relatório de gestão apresentado relativo ao exercício de 2009; e 

declara a regularidade e a adequação das contas encaminhadas pelo TCU 

referentes ao exercício de 2009, conforme o art. 56, inciso II, da Lei Complementar 

nº 101, de 2000, nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo. Autoriza o 

arquivamento dos autos.  

 Esse é o nosso relatório, Sr. Presidente. 

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

(Pausa.)  

Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. 

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

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

(Pausa.)  

Está aprovado.  

 Agora, em votação na representação do Senado Federal.  

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

(Pausa.)  

Está aprovado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem. 

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

Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu estou aqui com a Convocação 

nº 1–D, de 2014, e a assessoria do partido está com uma pauta retirada da Internet, 
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e os itens estão em divergência. Por isso, essa orientação por parte da assessoria e 

a do Deputado estão diferentes. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu peço à assessora da Mesa 

que pegue para podermos ler aqui na Mesa. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O item 1 da pauta... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Foi retirado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O item 1 da pauta que está 

disponibilizada na Internet é o Aviso nº 10, de 2010, do Congresso Nacional. O item 

2 é o Aviso nº 16, de 2010, do Congresso Nacional. Já, na pauta que foi 

disponibilizada agora aqui na Comissão, o item 1 é o Ofício nº 103, de 2013, do 

COF; o item 2 é o Aviso nº 10, que foi votado agora; e o item 3 é o Aviso nº 16, de 

2010. Então, está havendo divergência entre a pauta disponibilizada neste momento 

na sessão e a que está disponibilizada na Internet. Eu pediria um esclarecimento a 

V.Exa. sobre esse fato. 

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

decisão desta Mesa, o item 1 foi retirado de pauta. Portanto, o item 2 passou a ser o 

primeiro. O que foi votado agora é o Aviso nº 10. O terceiro item é o Aviso nº 16.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Esse eu peço que V.Exa... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. tem certeza que é esse? 

O seu assessor falou do item 4. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Desculpe, esse pode votar.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, vamos votar o item 3. 

 Dando prosseguimento, o Deputado Weliton Prado já leu o item 3 e eu o 

coloco agora em discussão. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o item 3 é o quê?  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É o Aviso nº 16. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Encaminha ao Congresso Nacional, 

conforme dispõe o art. 71, inciso I, da Constituição Federal, documentos físicos... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Contas do Governo Federal 

referentes a 2009. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - São as contas do Presidente Lula? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim, de 2009. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pediria que V.Exa. retirasse as 

contas do Presidente Lula. É esse item, não é o item 4. O item 4 diz respeito à 

prestação de contas do Tribunal de Contas. Eu peço que V.Exa. retire este item para 

a próxima reunião que nós tivermos, pois, assim, teremos condições de fazer o 

nosso voto. Seria o item 3, Aviso nº 16; e o item 5, Aviso nº 13. Pode ser? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu me vejo na impossibilidade 

de negar o seu pedido, apesar de desejar muito e pegá-lo, porque, na convivência 

amigável e tendo poucos Parlamentares aqui... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. expõe as mais íntimas 

vontades.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou passar a palavra ao 

Deputado Afonso Florence. (Pausa.)  

 Com beneplácito do Deputado Florêncio, desde que autorizado, passo a 

palavra ao Deputado Welington Prado. 

 O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Com a benevolência dos Deputados 

e do Plenário, que eu possa já fazer a leitura... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, V.Exa. já fez. 

 O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Então, não teria necessidade. Seria 

só a votação, porque a assessoria tinha me passado para fazer a leitura, essa era a 

dúvida, mas a leitura já foi feita. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Esclareço ao Deputado que a 

leitura foi feita. Não houve discussão. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas não tem validade, porque não 

houve inversão de pauta. Então, a leitura está invalidada. 

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

Deputado Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, eu gostaria de 

parabenizar V.Exa. pela condução, o Deputado Weliton Prado pela relatoria, o 

Deputado Cajado pela sempre presente participação nesta Comissão, mas eu 

gostaria de fazer um apelo. Sr. Presidente, o Aviso nº 16 e o Aviso nº 8, ou seja, as 

contas do Presidente Lula estão recomendadas com a aprovação pelo Tribunal. Não 

tem por que, se não houver, de mérito, qualquer questionamento mais consistente, 
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nós não conduzirmos, como foi inicialmente apresentada a proposta de apreciação e 

votação, porque a praxe desta Comissão recomenda, obviamente, como V.Exa. 

considerou a hipótese em função da ponderação do Deputado Cajado, em havendo, 

digamos, controvérsia de mérito, nós não conduzirmos aqui com o quórum político, 

mas nós temos quórum político. E as contas não têm nenhum problema de 

questionamento que, digamos assim, obstaculize a continuidade da sessão no 

sentido da apreciação e do regime de votação. Refiro-me muito especificamente ao 

Aviso nº 16. 

 Portanto, eu gostaria de fazer esse apelo, porque, se não houver uma 

controvérsia de méritos, acho que é um procedimento corriqueiro nesta Comissão, 

não só no exercício da Presidência de V.Exa., mas até onde eu sei nos outros anos, 

nos outros períodos legislativos. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Apelo negado, Sr. Presidente. Peço 

que V.Exa. retire os dois itens. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, eu gostaria de 

fazer um apelo ao Deputado Cajado do ponto de vista do mérito do aviso, porque 

aqui sempre encaminhamos as coisas por acordo, sempre tentamos fazer as coisas 

por acordo. 

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

ordem. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Estou fazendo um apelo para 

ponderarmos uma possibilidade em função do acordo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não fizemos acordo no Colégio de 

Líderes. Podemos avançar na pauta sem esses dois itens agora. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE  - Aí não há pauta. Esses são os 

dois itens da pauta. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Há pauta, sim. O que é isso, 

Deputado Afonso? São 14 itens. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE  - Não há pauta politicamente 

relevante como esses. 
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 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se for só esse, a gente encerra a 

sessão. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Não estou propondo que seja só 

esse. Estou propondo que seja esse e os outros. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Com esse, a gente não concorda. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Por que, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O partido não fez uma análise 

ainda. Ele precisa de tempo para fazer uma análise. Não foi feita a análise ainda. 

 Então, queremos tempo para fazer essa análise. Portanto, se V. Exa. quiser 

votar os outros itens, há acordo para votarmos, tirando esses dois. Se V.Exa. não 

assim aquiescer, não teremos acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Raimundo Gomes de 

Matos. 

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

nós otimizarmos o tempo, até porque temos várias medidas provisórias no Senado 

sendo instaladas, nós vamos solicitar a V.Exa. o cumprimento do art. 134 para que 

nós, verificando que, efetivamente não há quórum, apesar dessas duas matérias de 

suma importância que o Deputado Cajado já falou, apesar de o líder Afonso dizer 

que as outras não são importantes — S.Exa. mesmo afirmou que as outras matérias 

não são importantes... Então, vamos... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ele já pediu o 134. Então, V.Exa. 

tem de decidir. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma. Eu sei. 

 Deputado Raimundo, nós fizemos um acordo aqui para tirarmos as matérias 

que são mais ou menos controversas e podermos dar continuidade às matérias que 

são do TCU, que são de outros órgãos. Então, eu não vejo motivo para que não 

possamos adiantar já que esta reunião está sendo postergada há mais de quatro 

sessões para que nós, tirando de pauta os itens que estão, vamos dizer, levantados 

pelo Deputado Cajado, e não possamos dar continuidade à votação. 

 Portanto, peço ao Deputado Raimundo que retire o obstáculo regimental que 

acaba de levantar para que possamos continuar com as votações. O Deputado 
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Afonso Florence a aceita. Vamos continuar a reunião e eu vou retirar de pauta esses 

itens. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para V.Exa. retirar de pauta, 

depende se o Deputado Raimundo vai reconsiderar o pedido ao art. 134, porque 

isso é para cair a sessão de imediato. V.Exa. tem que encerrar a sessão. 

  O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Retirando as duas 

matérias em relação às contas do Presidente, nós concordaremos, retirando o 134, 

dando sequência à pauta dos outros assuntos. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Que são o item 3 e o item 5. Aviso 

nº 16 e Aviso nº 13. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos esquecer a numeração 

do item e eu vou falar especificamente o aviso qual é.  

 Eu passo a palavra ao Deputado Afonso Florence para se manifestar. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. já decidiu?  

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Vai retirar de pauta? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, vamos ouvir e está 

decidida a retirada de pauta. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pronto. Então, V.Exa. já decidiu. 

Matéria vencida, Deputado Afonso. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos lá, Deputado Florence, 

Com a palavra V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Bom, Sr. Presidente, eu... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, e o Deputado Florence ia 

fazer um apelo novamente a V.Exa. e, pelo visto... Mas com a palavra o Deputado 

Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, apelo negado, 

matéria vencida. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, mas o Deputado deseja 

falar. Faça uso da palavra o Deputado Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Enquanto o Deputado Cajado 

quiser falar, mesmo sem V.Exa. ter cedido a palavra, eu posso ouvi-lo, claro.  
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ele vai fazer silêncio. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, eu estou 

seguindo a orientação de V.Exa. E como eu tinha dito antes: a minha orientação 

aqui é avocar o art. 134, porque eu tento fazer acordos no plenário ou na sala do 

Presidente. E, para fazermos acordo, temos que levar em consideração exatamente 

o que cada um está dizendo para honrar. E eu não tergiverso com o que o meu 

colega Parlamentar disse. 

 Quando eu disse “não tem outro”, é óbvio, está escrito aqui na pauta. Eu não 

disse que não tem o óbvio, está aqui escrito. O que eu disse é que, do ponto de vista 

político, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista administrativo, não se 

justifica retirar da pauta a prestação de contas do Presidente Lula, aprovada pelo 

Tribunal de Contas, e manter as outras. 

 Então, eu propus um acordo. O acordo não sendo feito, eu quero levar em 

consideração a orientação do Presidente, acatar a orientação do Presidente de 

aceitar a retirada de pauta dos dois itens, aceitar que a gente aprecie os avisos 

seguintes referentes ao TCU. Entretanto, eu quero sugerir a V.Exa. que conduza, 

em relação aos dois pontos que saem da pauta, um esforço imediato para a 

construção de acordo, para que o DEM e o PSDB, se for o caso, porque foi o 

Deputado Caiado que aludiu que o partido precisa se debruçar sobre o aviso. Dessa 

forma, se é esse o tema, que a gente não postergue como já postergou. Portanto, 

trata-se de apreciação de uma matéria que é líquida, que é límpida. Não tem por que 

não apreciar e votar. 

 Então, eu retiro a avocação do art. 134, apelando para que nós façamos o 

esforço de, como temos feito regulamente aqui na Comissão, com a maturidade 

política que o tratamento das questões da República nos impõe, termos um tempo 

hábil, pelo que eu vi do aviso não demanda um tempo muito extenso, para que nós 

possamos convocar outra sessão, se possível ainda esta semana, na sequência, e 

apreciar o Aviso nº 16 e outro aviso. 

 Obrigado, Sr. Presidente.  

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

Florence. 
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 Passando agora ao próximo item, então fica retirado de pauta o Aviso nº 10 e 

o Aviso nº 16. Não, perdão, o 10 foi votado, só o Aviso nº 16. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - E o 8 e o 13, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O 8 vai ser lido agora. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não entendi, Sr. Presidente. Não 

entendi.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Como assim? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não são duas contas que estão... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não. Foi votado o número 10. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Votado? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Foi votado o número 10, votado 

o número 10, o Aviso nº 10. O Aviso nº 16 que V.Exa. pediu para retirar de pauta, eu 

aquiesci e foi retirado de pauta o número 16. 

 Então, nós vamos passar... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E o 13? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O 13, que foi o segundo pedido 

de V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Exato. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - ... não será votado, vai ser 

retirado também. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, está retirado o Aviso nº 13 e 

o Aviso nº 16. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O 13 e 16. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, ficam o 13 e o 

16 retirados. Pronto. 

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

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Só para 

complementar, o Deputado Afonso, na sua exposição, colocou que é o aspecto 

político. Por isso mesmo, pelo aspecto político, nós precisamos ter um quórum de 

uma matéria que necessita ter, acima de tudo, a presença dos Parlamentares, até 

para que depois a imprensa ou qualquer outro Parlamentar não fique achando que a 

Comissão não se debruçou sobre uma matéria de relevância, de tanta importância. 
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Quer dizer, a matéria foi votada a toque de caixa, com 4, 5 Parlamentares no 

plenário, sem ter tido realmente o debate, que é o processo legislativo que legitima 

esta Casa. 

 Então, a gente quer parabenizar V.Exa. pela condução. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Seguindo a pauta, apreciação 

do relatório apresentado ao Aviso nº 8, de 2012, que encaminha ao Congresso 

Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 56, caput e § 2º, da Lei Complementar 

nº 101, a prestação de contas do Tribunal de Contas da União relativa ao exercício 

de 2011, composta pelo relatório de gestão e pelos relatórios descritos e sintéticos 

dos programas e ações desenvolvidas ao longo do exercício. 

 O Relator é o Deputado Lourival Mendes, e passo, ad hoc, ao Deputado 

Afonso Florence... 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Antes disso, pela ordem, 

Presidente. 

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

Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - A minha sugestão é de que nós 

façamos, então, a retirada de pauta de todas as prestações de contas, inclusive do 

Aviso nº 8, porque aí não damos uma conotação, digamos, político-partidária. 

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

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Se nós precisamos de um tempo 

para apreciar as prestações de contas, será convocada uma reunião. Buscaremos 

um quórum minimamente político, digamos assim, e apreciaremos as prestações de 

contas. 

 Então, a minha sugestão é que retiremos de pauta também o Aviso nº 8. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, a sugestão de V.Exa. 

não é para retirar o Aviso nº 8; é para retirar todos os itens a seguir. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Não, porque os outros são 

relatórios de atividades. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, por sugestão do 

Deputado, que esta Presidência acata, até para dar um tratamento justo, para não 

parecer que esta Comissão está dando uma atenção especial às contas do Lula, ou 
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seja, tratando um assunto politicamente quando ele deveria ser tratado 

tecnicamente, vamos aquiescer e retirar todos esses relatórios que estão na pauta 

desta sessão. 

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

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu apenas quero dizer a V.Exa. 

que este aqui é um órgão político. Nós analisamos tecnicamente as questões do 

ponto de vista das informações que foram prestadas nas análises das contas pelo 

Tribunal de Contas, mas a decisão aqui é política. Então, não tem como se 

diferenciar. 

 Nós queremos fazer uma análise mais profunda, porque há coisas que podem 

ter sido analisadas pelos técnicos do TCU, mas nós temos a nossa assessoria, e 

precisamos também aprofundar essa discussão. Não vai ser com uma semana ou 

duas semanas. 

 Portanto, se forem votar amanhã, nós também não vamos concordar. Já vou 

logo avisando, para não precisar ficar enxugando gelo aqui com o mesmo assunto. 

 Quero, se V.Exa. me permitir, ressaltar aqui, no plenário da CMO, a presença 

do Prefeito Dedé, do Município Tanque Novo, na Bahia. É um grande companheiro, 

um baiano que vem à nossa Comissão prestigiá-la e, ao mesmo tempo, ver como 

nós, Deputados, suamos a camisa para fazermos uma oposição a esse trator que se 

chama Governo, que às vezes não respeita as opiniões da Minoria e quer, a toque 

de caixa, fazer com que nós possamos discutir e votar aquilo que a Maioria impõe, e 

na democracia não é assim. 

 Portanto, ressalto a presença do nosso querido Prefeito Dedé, que, como 

Prefeito, vem a Brasília solicitar apoio, solicitar ajuda, solicitar recursos, porque, 

assim como ele, no Município dele, Tanque Novo, a maioria dos Prefeitos brasileiros 

está à míngua, sem recursos, porque o Governo Federal, o Governo central 

arrecada bilhões, e os Municípios, pouquíssimo em relação aos Estados e à própria 

Federação. 

 Precisamos rediscutir, Deputado Florence, o pacto federativo com o Governo 

do PT, já que os Prefeitos precisam vir a Brasília, com pires na mão, pedir favor, 

quando no sistema que nós vivenciamos, da República Federativa, os Municípios 
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deveriam ter uma maior autonomia financeira, uma maior autonomia de gestão, e 

não acontece isso, pelo menos na grande maioria dos Municípios brasileiros, que 

sobrevivem do Fundo de Participação dos Municípios. 

 Por isso é o momento de podermos discutir questões como a PEC 39, que 

aumenta o repasse do FPM. E peço o apoio a V.Exa., Senador Lobão, lá no Senado, 

aos Deputados compromissados com a defesa da bandeira do municipalismo, para 

que possamos defender os Municípios brasileiros e tirá-los do caos em que se 

encontram por conta da restrição financeira. 

 Os Municípios, se não têm recursos do Governo Federal, não têm condições 

de atender às necessidades mínimas de investimento, e ficam os Prefeitos se 

desgastando, tentando fazer da própria banha do porco a fritura. Estão se 

desgastando, quando, na verdade, poderíamos respeitar mais os Municípios 

brasileiros com um aumento na sua arrecadação. Daí por que esta Comissão, 

conforme temos aqui discutido, inclusive o orçamento impositivo, que votamos nesta 

Comissão — graças à determinação do Presidente Henrique Eduardo Alves, 

Presidente da Câmara dos Deputados —, com a aquiescência de todos, poderá dar 

um alento a esses gestores municipais que, se não fossem os Deputados e 

Senadores e Deputadas e Senadoras municipalistas, estariam em condição muito 

pior do que se encontram.  

 Faço este parêntese, Sr. Presidente, para perguntar a V.Exa.: retirando-se 

esses itens, quais itens seriam efetivamente votados? Diante da postura do 

Deputado Afonso Florence, precisamos saber quais itens iremos votar agora. 

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

Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, inscrevi-me para 

falar, e agradeço a V.Exa. a condescendência, porque sei que está imbuído do 

propósito de colocar em votação os Avisos nº 4 em diante que constam da pauta, 

para fazer minhas as preocupações de V.Exa.  

Esta Comissão, conduzindo uma retirada de pauta dos itens em apreciação... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Itens 13, 16 e 8. 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - ...de contas da Presidência da 

República, do Executivo Federal e do Tribunal de Contas, que houvesse o 
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entendimento da fala do Deputado Cajado: de haver demanda de mais tempo para 

apreciação da prestação de contas, que não era algo, digamos assim, de uma 

perspectiva de baixa política e, sim, da boa gestão pública.  

 Então, quero dizer que faço minhas as preocupações de V.Exa.: que seja 

entendido pela sociedade brasileira que nos acompanha, que estamos aqui, como 

de costume neste ano legislativo, a despeito das diferenças que há entre os 

diferentes partidos, base aliada, Oposição, uma decisão para dar o ambiente 

adequado para apreciação do relatório, do aviso que, oportunamente, virá em 

regime de votação.  

Eu gostaria de fazer um apelo para que saiamos daqui com alguma 

perspectiva de prazo hábil, a fim de que a matéria volte para pauta. E nós faremos 

um esforço de apreciação: quem for contra é contra e quem for a favor é a favor, 

porque temos um parecer do Tribunal de Contas pela aprovação desses avisos que 

estão sendo retirados de pauta, e não é uma apreciação sine die que permitirá, 

digamos assim, uma posição arrazoada. 

 Aproveito ainda para saudar o Prefeito baiano de Ponto Novo, Prefeito Dedé, 

com quem me solidarizo pelas dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos 

brasileiros, não só os municipais, como os estaduais, o Governo Federal, em 

decorrência da crise mundial e das vicissitudes enfrentadas pela economia 

brasileira, mas dizer que o balanço geral é positivo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Está batendo recorde após recorde 

o Governo Federal de arrecadação. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Presidente, V.Exa. cedeu a 

palavra ao Deputado Cajado? 

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

fala, todo mundo escuta.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu não sabia que o microfone 

estava aberto. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou cortá-lo. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Deputado Cajado, desligue o 

microfone apertando esse botãozinho que há na mesa na frente de V.Exa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Deputado Cajado está em 

campanha. O Prefeito dele está ali. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Enfim, quero tranquilizar o 

Prefeito. Essa alta performance do Deputado Cajado é com ausência ou com 

presença de Prefeitos na Casa. (Riso.) 

Continuando, Presidente, quero registar o balanço positivo da economia 

brasileira no ano de 2013, com taxa recorde de desemprego no Brasil: 4.3%, o 

menor desemprego histórico. Ficamos dentro da meta de inflação, garantimos 

investimentos públicos com PAC, com Minha Casa, Minha Vida, com recursos para 

a saúde e garantimos investimentos privados com o BNDES, emprestando à 

iniciativa privada. Fizemos concessões na área de energia, fizemos concessões na 

área dos aeroportos, da logística, e o povo brasileiro melhorou sua qualidade de vida 

porque aumentou sua renda, aumentou o salário mínimo, aumentou a massa salarial 

e diminuiu o desemprego como nunca antes visto: garantimos institutos federais de 

educação tecnológica, cursos técnicos na Bahia, no Governo do Estado. 

 Então, o balanço é positivo. Haverá dificuldades porque a crise mundial 

persiste, mas é importante registrar que nós temos um ambiente favorável na 

economia brasileira para quem vive de salário. Agora, se nós pudermos majorar as 

grandes fortunas, taxar as grandes heranças, reduzir o imposto sobre salário, sobre 

renda, rever a tabela de Imposto de Renda, obviamente, vamos alterar a realidade 

tributária brasileira e a reforma tributária. Além da dimensão municipal, há também o 

componente renda, porque os mais pobres têm que pagar menos impostos. Então 

os mais ricos têm que pagar mais impostos. Sei que, com isso, vamos contar com a 

colaboração de Parlamentares da Situação e da Oposição. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Florence, muito 

obrigado. Eu agora peço autorização a este Plenário... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. já falou duas vezes... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É uma questão de ordem para 

encaminhamento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Questão de ordem para 

encaminhamento. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pediria a V.Exa. que, como já 

que foram retiradas as questões relativas à prestação de contas, e o que 

remanesceu foi relatório de atividades, colocasse os itens em bloco, para que nós 

pudéssemos votar e deliberar. Estamos ajudando V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. tem o dom paranormal 

que me impediu de falar, eu estava falando exatamente isso. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pronto, para V.Exa. ver que nós 

combinamos mais do que... 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois é. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu peço autorização a 

este Plenário para que a gente possa colocar em bloco o Aviso nº 4/2012, nº 6/2012, 

nº 9/2012, nº 29/2012, nº 5/2013, nº 9/2013, todos de relatoria do Deputado Fábio 

Ramalho, todos referentes a relatórios de atividades do Tribunal de Contas da 

União, para que sejam apreciados e sejam feitos os relatórios em bloco. (Pausa.) 

 Não havendo ninguém que esteja contra, na unanimidade da aprovação, está 

acordado. 

 Portanto, passo a palavra ao Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence, para 

apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 4/2012-CN, que “encaminha, nos 

termos do § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório de Atividades do 

Tribunal de Contas da União, referente ao 4º trimestre de exercício de 2011”.  

O Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence, vota no sentido de que esta 

Comissão tome conhecimento da matéria e determine o seu arquivamento. 

 Passo também à apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 6/2012-CN, 

que “encaminha, conforme disposto no § 4º do art. 71 da Constituição, o Relatório de 

Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de 2011”.  

O Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence, vota no sentido de que essa 

Comissão tome conhecimento da matéria e determine o seu arquivamento. 

 Passo também à apreciação do Relatório apresentado ao Aviso nº 9/2012-

CN, que “encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Constituição 
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Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º 

trimestre de 2012”.  

Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 26/2012-CN, que “encaminha 

ao Congresso Nacional, em cumprimento do disposto no § 4º do art. 71 da 

Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, 

referente ao 2º trimestre de 2012”.  

Relator ad hoc Deputado Afonso Florence. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 29/2012-CN, que “encaminha 

ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da 

Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, 

referente ao 3º trimestre do exercício de 2012”.  

Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 05/2013-CN, que “encaminha 

ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da 

Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, 

referente ao 4º trimestre do exercício de 2012”.  

Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence. 

 Finalmente, apreciação do relatório apresentado ao Aviso nº 09/2013-CN, que 

“encaminha ao Congresso Nacional, conforme o disposto no § 4º do art. 71 da 

Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, 

referente ao exercício de 2012”.  

Relator ad hoc, Deputado Afonso Florence. 

 Portanto, estão em bloco todos os votos, no sentido de que a Comissão tome 

conhecimento da matéria e determine o seu arquivamento. 

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

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Obrigado, Presidente.  

Quero registrar aqui que, para economia de procedimentos, eu leria as 

ementas, mas V.Exa., gentilmente, já leu todas. Como V.Exa. acatou o 

encaminhamento apresentado pelo Deputado Cajado, vamos votar em bloco. Como 

V.Exa. também já leu qual é o encaminhamento de voto, o mesmo para todos os 

avisos. Portanto, é o voto para conhecimento do Plenário e pelo arquivamento. 
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 Registro, então, que o meu voto, como Relator ad hoc, substituindo o Relator 

Fábio Ramalho, para todos os avisos, é pelo arquivamento. 

Obrigado. 

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

O relatório está em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.  

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

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

 O próximo item da pauta, Relator ad hoc, Deputado Cajado, é a apreciação 

do relatório apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2010-CN, que “altera 

o Anexo VI, (Subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades 

graves), da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010”.  

Relator, Deputado Lourival Mendes. Relator ad hoc, Deputado Cajado.  

O voto é pelo arquivamento da matéria por perda de objeto. O Relator está 

com a palavra para a apresentação do seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Como está disponibilizado aqui nas 

bancadas o relatório, eu vou direto ao voto que, em síntese, diz o seguinte: 

  “Não consta dos autos a justificação da proposição 

apresentada pelo nobre Deputado Otavio Leite, no que 

trata do rol de subtítulos orçamentários com indícios de 

irregularidades graves com restrição à execução naquele 

exercício financeiro. 

  Os vetos opostos pelo Chefe do Poder Executivo 

foram apreciados e mantidos pelo Congresso Nacional, 

em sessão realizada no dia 9 de fevereiro de 2010. 
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  Em consequência, verifica-se que a proposição 

pretende que esta Comissão volte a apreciar matéria 

sobre a qual o Plenário do Congresso Nacional se 

pronunciou ao deliberar sobre a manutenção dos vetos 

opostos pelo Presidente da República. 

  Além disto, temos que a matéria perdeu o objeto, 

uma vez que as leis orçamentárias têm eficácia contida ao 

exercício ao qual se referem, em razão do princípio da 

anualidade a que estão submetidas, nos termos do art. 

165, § 5º, da Constituição Federal. 

  Note-se, a propósito, que mesmo eventuais saldos 

inscritos em resto a pagar originários daqueles subtítulos 

orçamentários não mais estariam sujeitos ao disposto na 

LOA/2010, mas à disciplina constante da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias atualmente vigente. 

  Por fim, registre-se que a Comissão Mista de 

Orçamento, com base em informações atualizadas, 

prestadas pelo TCU, não recomendou a paralisação de 

nenhum dos empreendimentos retrocitados para o 

exercício de 2013, conforme se observa no Relatório nº 2, 

de 2012. 

  Feitos estes registros, voto pelo arquivamento do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2010, por perda de 

objeto.” 

 Este é o relatório, que subscrevo, do nobre Deputado Lourival Mendes. 

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

Cajado. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. 

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

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

(Pausa.) 
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 Aprovado. 

 O relatório está em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado.  

 Passo ao último item da pauta. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Ofício nº 1/2012-CN, que “encaminha 

informações de execução das obras do PAC, referentes aos meses de julho a 

setembro de 2011” e ao Ofício nº 3/2012-CN, que “encaminha, nos termos do art.14, 

§ 2º, da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, informações de execuções das obras 

do PAC, por Estado, referentes aos meses de julho a setembro de 2011, em meio 

digital”. 

 Relator, Deputado Lourival Mendes. Eu indico para ser Relator ad hoc o 

Deputado Nelson Meurer. 

 O voto é no sentido de que esta Comissão tome conhecimento das matérias e 

termine o seu arquivamento. 

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

 O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 

vou direto ao voto. 

  “Do exposto observa-se que as informações 

prestadas pelo Poder Executivo a esta Congresso 

Nacional a respeito da execução do Programa de 

Aceleração do Crescimento — PAC, referente ao período 

de julho a setembro de 2011, alcançaram seu objetivo, 

razão pela qual voto no sentido de que esta Comissão 

tome conhecimento dos relatórios objeto dos Ofícios nº 

1/2012, do Congresso Nacional, e nº 3/2012, do 

Congresso Nacional, e determine seu arquivamento. 

 Portanto, voto pelo arquivamento da matéria”. 

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

Meurer. 

 O relatório está em discussão. (Pausa.) 
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 Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. (Pausa.) 

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

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 O relatório está em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado.  

 Quero fazer o registro da presença da comitiva de Vereadores de Frutal, 

Minas Gerais, e do Prefeito Leleu, de Gurinhatã. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, como é o nome? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Leleu, de Gurinhatã. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Como é o nome do Município? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Frutal, Minas Gerais.  

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, questão de ordem. 

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

Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Finalizamos os itens da pauta? 

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

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pediria que V.Exa. pudesse 

encerrar... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vai ler de novo a minha mente? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não. Que V.Exa. pudesse encerrar 

a sessão hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vai ler de novo a minha mente. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sim. V.Exa. talvez queira 

suspendê-la. Eu estou em dúvida... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não vou encerrá-la, até porque 

entendo... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, a sua simbiose hoje 

está perfeita. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pois é. Hoje nós estamos 

afinados, não é? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Estamos perfeitos, Sr. Presidente. 

Olha, eu vou dizer esse... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Mas eu vou falar isso olhando 

para os meus dois colegas, Nelson Meurer e Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou encerrar e não 

suspender esta reunião para que os nossos colegas possam estar presentes, dar a 

sua presença na discussão dos relatórios do Governo Lula e do Governo Dilma. 

Porque não dá para ficar discutindo assuntos tão sérios com quatro Deputados aqui 

presentes.  

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Muito bem, muito bem. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu vou encerrar mesmo, 

já era minha intenção encerrar... 

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

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está encerrada a sessão, mas 

antes passo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

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

não poderíamos deixar de comunicar ao nosso grande Deputado, Líder Afonso 

Florence, que S.Exa. está vivendo no Brasil. O Deputado fez um pronunciamento há 

poucos minutos, e parece que ele está em outro país, onde não tem inflação, não 

tem desemprego, que está tudo bem, que o PAC é mil maravilhas. Não é essa a 

realidade. Quem for ao Nordeste vai ver que nós temos problemas energéticos, 

problemas hídricos, problemas de desemprego, problemas de segurança. Quem 

ouviu o pronunciamento do Deputado Afonso, pensa que nós estamos vivendo outra 

realidade. 

 O Zé Simão disse que o PAC é o “Programa de Aceleração de Cuba”. 

Mandaram 800 milhões para Cuba, mas não tem 800 milhões de dólares para 

garantir poço profundo, energia, para o povo nordestino. Outros dizem que o PAC é 

o “Programa de Aceleração da Comunicação”. Foram gastos 1 bilhão e 800 milhões 
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em publicidade. O Ministro da Saúde gastou 500 mil reais de propaganda com carro 

de som em São Paulo. Ele ainda não disse para que esse carro de som em São 

Paulo. Há dinheiro do Ministério da Saúde no exterior fazendo publicidade do Mais 

Médicos. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE  - São Paulo ou Ceará, Deputado 

Raimundo? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS  - Na relação que o 

Ministério me mandou, está lá São Paulo. Eu pedi o detalhamento, e ainda não me 

enviaram. Eu tive inclusive que arguir o Vice-Presidente desta Casa, Andre Vargas, 

para mandar o meu ofício de requerimento, solicitando informação do gasto de 

publicidade do Mais Médicos, e precisou a Liderança do PSDB cobrar o 

cumprimento do Regimento ao Deputado André Vargas, porque a Vice-Presidência 

desta Casa tem somente o poder de encaminhar e não de armazenar. Em dezembro 

eu pedi o detalhamento disso. E precisou fazermos essa mobilização em dezembro, 

janeiro e fevereiro. 

 Então, quero ressaltar ao nosso grande Líder Afonso que o Brasil não é essas 

mil maravilhas, como ele anuncia. Quer dizer, vá ao Ceará e à própria Bahia, onde 

suas diversidades. E também, há poucos anos, a crise internacional era uma 

marolinha. Alguém disse isso: “É uma marolinha. Estamos blindados.” Hoje, não, 

tudo que acontece é a crise internacional, “não, é o problema internacional”. Como 

antes era uma marolinha e hoje é o problema do câmbio, é o problema 

internacional? A questão de desemprego, de superávit, é uma maquiagem que está 

totalmente... Quem lê os grandes articulistas, quem lê a imprensa livre deste País vê 

que não é essa realidade que coloca o Deputado Afonso. 

 Não poderíamos deixar de fazer esse registro, porque 62 crianças morreram 

em Alagoas por água contaminada do carro-pipa. Isso foi em julho do ano passado. 

Nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social, em julho do 

ano passado, e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará afirmou que 22% da 

água transportada por carro-pipa têm coliformes fecais, têm giárdia, têm parasitas. 

E, quando se coloca aqui: “Não, é o Prefeito, a responsabilidade é do Prefeito”. Quer 

dizer, cadê o planejamento hídrico de nosso País? Cadê as ações do nosso 

Semiárido. Agora, 800 milhões de dólares, via BNDES, para Cuba, num instante 
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tem, não é problema nenhum. Mas para garantir a sobrevivência do povo nordestino 

é um entrave. Está aí a SUDENE abandonada, o DNOCS abandonado, as 

instituições do nosso Nordeste estão totalmente fragilizadas. Não há ações 

concretas para o nosso povo. 

 Era essa observação que eu tinha a fazer.  

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos. 

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

Raimundo. 

 Foi citado o Deputado Afonso Florence e, até pelo art. 14, vou passar a 

palavra a S.Exa. Antes quero registrar o meu entendimento. A fala do Deputado 

Afonso Florence não foi de que o País é o melhor país do mundo, o paraíso na terra. 

Ele apenas disse que o País evoluiu, melhorou, melhorou seus índices, seus 

indicadores. E realmente melhorou. O Brasil hoje é uma potencia econômica muito 

melhor do que era no passado, mas estamos em busca da construção... 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - A partir do Real, a 

partir da formação da estabilidade econômica. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Eu não estabeleci uma linha. 

Eu acho que o País está buscando evolução. E esse é o nosso papel: buscar 

melhorar o nosso País sempre e cada vez mais, em busca de uma perfeição que 

não vamos atingir nunca, mas o grande esforço é estarmos no caminho, lutando. E 

eu acho que nós estamos no caminho certo. 

 Com a palavra o Deputado Afonso Florence. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Agradeço a V.Exa. a tolerância. 

Eu só quero esclarecer que a legislação brasileira, a Lei Federal nº 11.445 e a 

Constituição brasileira instituem a titularidade do serviço de saneamento básico para 

Municípios, e nós temos que enfrentar esse desafio. 

 Quero registrar que o Presidente Henrique Eduardo Alves está em via de 

constituir uma Comissão Especial. Nós trabalhamos esse tema no ano de 2012 e, no 

curto período em que eu estive aqui, no ano de 2013, realizamos audiências 

públicas, seminários, e agora vamos tentar construir uma política nacional pela 

universalização do saneamento básico. As casas isoladas, que eventualmente não 

têm sistemas simplificados ou integrados, podem ser uma solução, mas é uma 
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solução isolada a cisterna para abastecimento familiar para consumo humano. O 

problema de abastecimento de água, portanto, não é atribuição exclusiva do 

Município — é legal essa atribuição do Município —, mas do Estado brasileiro. E 

também não se pode atribuir responsabilidade exclusiva ao Poder Executivo 

Federal. 

 Eu gostaria de registrar apenas que eu apresentei anteriormente os números 

do resultado do ano de 2013. Sei que são números controversos. Nós atingimos, na 

nossa compreensão, uma meta bastante razoável de superávit primário e 

mantivemos a inflação sob controle. E, aquilo que é importante para nós, garantimos 

a continuidade do Bolsa Família, do Luz para Todos, aumentamos o salário mínimo 

e atingimos a menor taxa de desemprego na série histórica do País. Então, o nosso 

balanço é positivo. Respeito a avaliação do Deputado Raimundo Gomes de Matos e 

quero dizer que isso faz parte do debate democrático. Eu compreendo a posição, 

mas não posso deixar de registrar a nossa leitura do cenário macroeconômico. 

 E quero registrar, inclusive em deferência ao Senador Lobão, o sucesso da 

política energética, apesar de todas as dificuldades. Nós estamos tocando para 

frente as nossas obras e estamos enfrentando baixa disponibilidade hídrica — 

inclusive em Estados governados pela Oposição —, mas estamos estruturando uma 

política pública que garante subsídio à tarifa, para que o brasileiro e a brasileira 

paguem menos pela energia elétrica. Apesar de Estados e empresas estaduais 

governadas pela Oposição não terem aderido a essa política, o Governo Federal 

garantiu a redução da tarifa de energia elétrica. Por isso, a qualidade de vida do 

povo brasileiro tem melhorado. 

 Apesar de a Oposição ser contra o Programa Mais Médicos, o povo está 

sendo atendido no interior por esse programa. Se existem um ou dois desertores, 

em milhares, o que importa é que milhões de brasileiros estão sendo atendidos pelo 

Programa Mais Médicos. Então, respeito a posição da Oposição, entretanto tenho 

que registrar a posição do Governo. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, pela ordem. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, se eu ceder a 

palavra a V.Exa., o Deputado Florence também vai querer responder, e vão ficar 

esse bate-boca. V.Exa. já falou três vezes, o Deputado Raimundo já falou também... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não há mais Deputados... Seriam 

só 3 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. vai querer falar depois 

dele por 3 minutos também? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então... (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu não vou citar o nome de 

S.Exa... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. deu uma apontada para 

o Deputado, eu vi. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, 3 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou conceder a palavra e vou 

ser estrito, concedendo 2 minutos a V.Exa. 

 Com a palavra, o Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu quero dizer o 

seguinte: primeiro, esse país do Deputado Afonso não é o nosso na vida real. Ou o 

Deputado Afonso estava viajando ou está vendo muita novela. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Exatamente. Não é o do DEM, 

nem do PSDB, é do povo brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. acabou de citá-lo... Está 

vendo? (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E o que V.Exa. diz sobre a 

diferença da balança comercial, o déficit da balança comercial? V.Exa. vai dizer o 

quê? E o “pibinho” do ano passado? Entre os BRICS, o Brasil foi o que cresceu 

menos. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Permita-me um aparte, Deputado 

Cajado? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Na América Latina, o Brasil foi o 

país que cresceu menos. 
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 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - O povo do Bolsa Família e do 

salário mínimo está preocupado com a balança comercial? Está preocupado com o 

poder aquisitivo deles, que é bom hoje, Deputado Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Qualquer espirro que acontece na 

Argentina ou em outro país da América do Sul, o Brasil sofre as consequências. O 

nosso déficit nominal na conta corrente é enorme. E o Deputado Florence esquece 

que, mês após mês, o Custo Brasil, que se faz presente na elevada taxa tributária, 

no elevado imposto que as empresas nacionais pagam, não consegue dar vazão à 

sanha de despesa do Governo Federal com custeio. 

 Mês após mês, o Governo aumenta despesas de custeio sem ter equilíbrio e, 

principalmente, respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fecharmos as contas 

no ano passado, o Ministro Mantega executou duas ações, senão as contas públicas 

não fechariam: o REFIS, que é o refinanciamento das dívidas públicas, e o dinheiro 

do pré-sal. E neste ano como será? 

 Eu sei que o PT está desesperado, porque este é um ano eleitoral, vamos ter 

Copa do Mundo, as manifestações vão eclodir País afora, e o Governo tem que 

encontrar seu rumo. 

 O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Nós somos a favor da Copa, 

Cajado. V.Exa. está sendo contra a Copa, Cajado? 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Nós precisamos de alternativas a 

isso que estamos assistindo. O Governo gasta mal, gasta mais do que arrecada... 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. já falou 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Quase cobro o tempo, 

Presidente. Não o fiz em respeito a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Além do mais, quando S.Exa. fala 

do Mais Médicos, e eu apoiei o Mais Médicos. Mas é um programa em que existem 

problemas, tanto que a Procuradoria do Trabalho já abriu processo para poder 

investigar esse convênio com essa ONG e o repasse do dinheiro a Cuba. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não vou deixar o tempo de 

V.Exa. passar para 15 minutos. 
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se V.Exa. acha que é positivo o 

médico ganhar mil reais e passar 9 mil para o Governo de Cuba, é uma questão a 

ser discutida... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Isso é um absurdo. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - É isso o que o partido debate, e 

não a presença dos médicos no Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Seis minutos. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Infelizmente, o tempo é fatal, mas 

eu me resguardarei para, na próxima semana, voltar a essas questões. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Florence, eu vou 

proibir agora a entrada de Prefeitos do Deputado Cajado neste Plenário; a partir de 

hoje (riso), não vou mais permitir a entrada de Prefeitos de S.Exa. 

 Então, convoco extraordinariamente nova sessão para o dia 18 de fevereiro, 

às 10 horas da manhã, e também às 3 horas da tarde, regularmente. 

 Declaro encerrada esta sessão. 




