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

 Há número regimental para a abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a 8ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 10, de 

2014. 

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

localizada nas bancadas. 

 Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal. 

 Apreciação das atas. Havendo concordância do Plenário, proponho a 

dispensa da leitura das atas por terem sido distribuídas antecipadamente. 

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

Regimento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 

11ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 27, 28 e 29 de novembro; nos dias 3, 4, 9, 

10, 11, 12 e 17 de dezembro de 2013; e a 5ª Reunião de Audiência Pública, 

realizada no dia 3 de dezembro de 2013. 

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

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

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

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

taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista com os expedientes será 

enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos membros e às Lideranças 

partidárias desta Casa. (Pausa prolongada.) 

 Vamos conversar aqui um pouco. Nós tínhamos, no Colégio de Líderes, 

conversado e chegamos ao entendimento de que não iríamos votar nada hoje. Foi 
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convocada uma reunião agora, às 17 horas, com os Líderes para acertarmos aquilo 

que nós tínhamos ainda para ajustar. 

 Mesmo tendo quórum, vou suspender a sessão e convoco para amanhã, às 

15 horas, para que nós possamos deliberar. Nós temos três ou quatro pontos de 

pauta para discutirmos, então nós voltamos amanhã, às 15 horas. 

 Aproveito para convocar também os Líderes hoje, às 17 horas. 

 Está suspensa a nossa reunião. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há número legal para 

reabertura da nossa 8ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes da Pauta nº 

10, de 2014. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

 Primeiro item da nossa pauta de hoje.  

Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução n°1/2006, 

do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do Relatório apresentado à 

Medida Provisória nº 642/2014-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor do 

Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de 

R$5.100.000.000,00 (cinco bilhões e cem milhões de reais), para os fins que 

especifica”.  

Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann. Não foram apresentadas emendas.  

 Eu quero aqui, de ofício, retirar a matéria de pauta e transferi-la para uma 

próxima pauta. Eu retiro a matéria hoje da pauta, porque a Relatora me ligou 

dizendo que está assoberbada no Senado e pedindo-me que o fizesse, se fosse 

possível. Então, achei que era possível. 

 Vamos para o próximo item da pauta. 

 O segundo item da pauta é a apreciação do Relatório apresentado ao Projeto 

de Lei nº 02/2014-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 

Ministério das Cidades, crédito suplementar no valor de R$113.800.000,00 (cento e 

treze milhões e oitocentos mil reais), para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária Vigente”.  

O Relator é o Deputado Waldenor Pereira, a quem convido para fazer a 

leitura do relatório.  

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

 Vou fazer uma leitura sucinta, destacando, mais uma vez, que este crédito 

suplementar aberto ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das 

Cidades, é no valor de 113,8 milhões de reais. 

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

contraria os dispositivos constitucionais e preceitos legais pertinentes. 
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 Registre-se, ainda, que os programas contemplados no crédito em questão 

constam do Plano Plurianual vigente, observando, assim, os dispostos no art. 8º da 

citada norma. 

 Quanto ao mérito, no que tange às emendas admitidas, decidimos rejeitá-las, 

considerando que o seu acatamento ensejaria alteração significativa do projeto, com 

evidentes prejuízos às ações contidas nos programas de trabalho objeto do crédito, 

de indiscutível importância para o setor de desenvolvimento urbano. 

 Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 2, de 2014, na 

forma proposta pelo Poder Executivo, pela indicação à inadmissão da Emenda nº 2 

e pela rejeição das Emendas de nº 1 e nºs 3 a 34, apresentadas à proposição. 

 Esse é o nosso parecer. 

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

dispositivo do § 2º do art. 146 da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, 

declaro inadmitida a emenda indicada pelo Relator no seu voto. 

 O relatório está em discussão. Com a palavra a Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, eu queria um esclarecimento. Segundo a assessoria, há uma dotação 

orçamentária de mais de 2 milhões. A execução é muito baixa, de centos e poucos 

mil reais. Então, eu não entendi por que essa complementação, uma vez que a 

execução está baixa e há um saldo orçamentário bastante significativo. Então, qual 

o porquê a natureza dessa suplementação? 

 Segundo os dados, a dotação é de dois milhões e quinhentos e poucos mil 

reais; foram empenhados e já emitidos 108 mil reais; e estão fazendo uma 

complementação de 113 mil reais. Então, não consigo entender a razão. Se o 

Relator puder esclarecer... 

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

Waldenor Pereira. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Pois não, Sr. Presidente. 

Respondendo à Deputada Professora Dorinha, este crédito suplementar refere-se à 

suplementação de despesa primária discricionária à conta do superávit financeiro, 
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cuja execução será realizada de acordo com os limites de movimentação e empenho 

constantes do Anexo I.  

 Então, diz respeito a superávit financeiro e está, portanto, perfeitamente de 

acordo com a norma legal que justifica a adoção de crédito suplementar, neste caso 

em particular, para o Ministério das Cidades.  

A fonte de recursos para essa dotação diz respeito a superávit financeiro de 

despesa primária, portanto, é perfeitamente legal e de acordo com a edição de 

créditos dessa natureza, como consta inclusive no nosso parecer. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, o meu questionamento não é quanto à fonte ou à legalidade, mas à 

questão da necessidade. Continuo colocando: o item relacionado ao apoio à Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano tem orçamento significativo, com baixa 

execução. Eu não consigo entender a necessidade da suplementação.  

 Então, o meu questionamento continua permanente. Eu não estou 

questionando a legalidade. Pode ter superávit, poderia ser feita a suplementação, 

mas não vejo necessidade. 

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

Relator. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, para uma rápida 

consideração a respeito do questionamento da nobre colega.  

O nosso parecer, naturalmente, tem embasamento legal, justifica a exigência 

constitucional de aprovação prévia por parte desta Comissão e, evidentemente, não 

entra no mérito da execução orçamentária. 

 Na verdade, agora usando da palavra como Parlamentar, todos nós, 

Parlamentares de diferentes partidos, temos reivindicado do Ministério das Cidades 

e de outros Ministérios a execução de obras, de investimentos, muitas vezes, até em 

número superior ao que está devidamente aprovado originalmente no Orçamento.  

 Feita esta justificativa e apresentado este argumento, eu queria destacar para 

a Professora Dorinha que a não execução, ou a execução menor do que a desejada, 

ou a existência de um saldo orçamentário ainda significativo nesta ou naquela 

rubrica referente a desenvolvimento urbano, não impede a apresentação do crédito 

suplementar oriundo de despesas primárias via superávit financeiro, porque nós 
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estamos iniciando o ano e temos, ainda pela frente, vários meses para a execução 

do Orçamento previsto para a União. 

 Portanto, respeitando o argumento, a não execução não seria motivo 

suficiente para não aprovação do crédito suplementar, que se trata de um 

instrumento de planejamento para o ano todo, para o exercício fiscal do ano de 

2014. Portanto, ele é necessário para cobrir os planos, os projetos previstos no 

Plano Plurianual já aprovado por este Congresso Nacional. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, não entendo (riso), até porque existe prazo e condição. Entendo que, do 

ponto de vista de planejamento administrativo da gestão, tendo superávit, eu vou 

avaliar, na medida em que faço a execução, qual área precisa de mais ou menos 

recurso. Então, eu não vejo nenhuma necessidade.  

 Queria fazer um apelo inclusive, porque nós temos uma evidente falta de 

quórum, não temos a presença física — não adianta a presença espiritual nem a 

assinatura — de Senadores e Deputados.  

Então, eu gostaria de solicitar o bom senso ao Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputada Dorinha, com 

toda razão, é um direito que assiste a V.Exa., mas ainda temos aqui, como eu ia 

falar depois, dez destaques apresentados — vamos ver quais são eles. Poderíamos 

esgotá-los e, chegando ao final, caso o Relator não consiga dar cabo da 

apresentação dos destaques, nós votamos ou não votamos. Tudo bem? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Tudo 

bem. Não vejo argumento, mas o princípio do meu argumento continua sem ser 

atendido. Mas tudo bem.  

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

discussão. Há mais algum Deputado que tenha alguma questão? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - A 

minha questão continua, Presidente.  

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

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, eu queria só 

dialogar com a nossa colega, Professora Dorinha.  
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 A execução orçamentária, especialmente relativa ao Ministério das Cidades 

— ela sabe disso —, envolve todo um procedimento burocrático longo, desde a 

publicação de licitações. E essas licitações de obras físicas vão requerer recursos, 

demandas. Embora haja o argumento da execução baixa, que eu acredito que seja 

verdadeiro, como ela está apresentando — até porque conheço a Deputada 

Dorinha, que é uma excelente Parlamentar, muito zelosa com a atividade que 

desenvolve —, eu quero reafirmar que a baixa execução orçamentária não 

representa justificativa suficiente para a não aprovação do crédito suplementar.  

 O Plano de Desenvolvimento Urbano foi concebido e elaborado com base no 

Plano Plurianual. Portanto, existe todo um planejamento de obras a serem 

realizadas até o final do exercício fiscal, que justificam a alocação de mais recursos 

no Ministério das Cidades, senão só deveríamos apresentar crédito suplementar no 

final do exercício fiscal.  

 Então, eu ponderaria à Deputada Dorinha, porque a aprovação do crédito 

suplementar, pelo contrário, incorpora ao orçamento do Ministério das Cidades mais 

recursos, para que ele dê conta do Plano de Desenvolvimento Urbano previsto e 

aprovado inclusive por esta Casa Legislativa.  

 Esse argumento, na minha opinião, não é suficiente para que não aprovemos 

esse crédito suplementar, tendo em vista tratar-se de recursos comprovadamente 

necessários para melhorar as condições sanitárias, para a melhoria da mobilidade 

urbana e da acessibilidade no País.  

 Existem vários projetos já aprovados que vão requerer recursos que estão 

previstos nesse crédito suplementar. Registro apenas este argumento para ajudar a 

sairmos do impasse.  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Questão de ordem, Sr. Presidente, 

questão de ordem. 

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

Felipe Maia, para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, ao iniciar minha fala, 

tenho que pedir desculpas à Professora Dorinha, porque eu cheguei no meio da 

palavra de S.Exa., que concordou com prosseguimento da reunião. Eu quero pedir 

desculpas à Professora Dorinha, mas quero dizer que não concordo, primeiro, 
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porque o art. 134, como ela já leu, define que tem que ter um sexto da composição, 

ou seja, seis Deputados e dois Senadores. Não estou vendo nenhum Senador, 

então, nós não temos quórum para deliberar sobre o Senado.  

 Por outro lado, na reunião passada, de que participei, Sr. Presidente, fui 

contra o crédito suplementar, porque já existia, no Orçamento não executado, o 

recurso. É a mesma matéria.  

Nós não podemos, primeiro, permitir que esta Comissão funcione com 

quórum baixo. Ela tem importância fundamental para esta Casa. E eu, não como 

Presidente, mas como membro já pelo segundo ano, como o Deputado Cláudio 

Puty, inclusive, que já fez um trabalho há 2 anos comigo, digo que nós não podemos 

permitir que esta Comissão funcione esvaziada. Se o Governo quer crédito 

suplementar, primeiro, se for necessário, encha a Comissão com seus Senadores e 

Deputados; e, segundo, execute o recurso. 

 Tenho aqui, em minhas mãos, um PLN de 113 milhões de reais, mas, no 

Orçamento, constam 2,5 bilhões de reais, sendo que o executado é de 108 milhões 

de reais.  

 Então, o que estamos fazendo aqui? Permitindo que o Governo diminua a 

importância desta Comissão? Eu não concordo. Votando um crédito suplementar do 

que não precisa? Também não concordo.  

 Portanto, Sr. Presidente, pedindo desculpas a V.Exa. e à Professora Dorinha, 

eu não concordo com a votação desse PLN, em razão do que dispõe o Regimento e 

da imagem desta Comissão.  

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

Deputada Dorinha, até pela nossa conversa, terminou concordando. Eu imaginava 

que nós tínhamos ainda dez destaques. Como não há quórum e também como o 

autor dos destaques também não está presente, não há condição de continuarmos 

com a votação dessa matéria.  

 Há só uma questão da Presidência. Eu concordo com V.Exa. da seguinte 

maneira: na minha opinião, não é responsabilidade do Governo colocar os membros 

aqui; é responsabilidade nossa, do Parlamento, pela responsabilidade que deve ser 

dada a esta Comissão. No Colégio de Líderes, já não houve quórum várias vezes; 
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nós estamos com problema nos acordos que devem ser feitos, para nós votarmos; 

os membros não têm comparecido.  

Eu declaro aqui, publicamente: não é possível essa falta de compromisso com 

uma Comissão tão importante, talvez a mais importante, como eu vejo, porque, no 

Parlamento, o maior projeto que votamos é o Orçamento da União. Esta é a maior 

peça que nós podemos fazer, porque é sobre o destino do País. Nós, às vezes, nas 

nossas bancadas, preocupamo-nos muito em vir para cá, mas, na hora de vir aqui e 

votar, na hora de estar aqui participando, discutindo, implementando, emendando e 

dando sugestões, não comparecemos. Aí eu concordo com V.Exa. tranquilamente.  

 Diante dos fatos, como o autor dos dez destaques também não se encontra 

presente, não há como prosseguirmos com a reunião. Eu, mais uma vez, tenho que 

dar por encerrada esta reunião, convocando outra reunião para terça-feira que vem, 

para discutir esta matéria. Não temos mais o que fazer 

 Convoco, para terça-feira também, às 14 horas, o Colégio de Líderes, e, para 

as 14h30min, todos os membros da Comissão, as Lideranças e os Relatores, para 

que possamos, às 15 horas, vir aqui e enfrentar a realidade como ela é. Nós temos 

de acompanhar. Eu sei que há muitos problemas na Casa, mas nós temos de dar 

prioridade àquilo para que fomos indicados, que é a Comissão do Orçamento da 

União.  

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, V.Exa. está encerrando 

a sessão ou está suspendendo até a terça-feira? Só para esclarecer.  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Encerrando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A discussão e o prazo 

para apresentação dos destaques estão encerrados. Foram apresentados dez 

destaques, conforme já falei.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - São 19 destaques. Mas, 

como os autores não estão aqui, nós estamos encerrando esta reunião e 

convocando a próxima para terça-feira que vem, dia 20. 

 Eu gostaria que os membros não se ausentassem pelo seguinte: nós estamos 

também com outro problema que deveríamos ter discutido no Colégio de Líderes, 

para trazer para cá, mas, infelizmente, não houve quórum novamente — eu 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0569/14  14/05/2014 
 
 

 8

convoquei uma reunião pela manhã e uma para agora, às 14h30min, que também 

não deu quórum. Trata-se de uma instrução normativa que nós temos de fazer 

porque, esta é a primeira vez, o primeiro ano em que nós estamos com as emendas 

individuais impositivas.  

 O Governo, segundo o que nós aprovamos, vai nos enviar aquelas emendas 

que tiveram algum problema técnico — no dia 21, chegarão à Casa, ao Senado, 

para o Presidente Renan. Então, como elas vão vir para cá, nós temos que 

distribuí-las para os Parlamentares, todos aqueles que aqui tiverem algum problema 

com essas emendas, Senadores e Deputados. A única que não pode ser mudada é 

a da saúde; as outras podem ser acopladas e podem mudadas de um Ministério 

para outro, desde que sejam do mesmo autor.  

 Nós temos aí um problema que não vamos discutir agora, mas que 

futuramente teremos de discutir, porque já há os autores — hoje já temos esta 

realidade — e os suplentes. Mas não vamos entrar nessa questão agora. 

 Fiz uma reunião com os nossos técnicos do Senado e da Câmara, para que 

pudéssemos encontrar uma forma de como trabalhar com essas emendas. A partir 

do dia 21, nós só vamos ter 30 dias — dentro do Parlamento são 30 dias. No dia 21, 

as emendas chegam aqui, aquelas que tiveram algum problema técnico. E o que 

nós vamos fazer? Nós discutimos com os técnicos, fizemos uma minuta, que já 

distribuí a quem compareceu hoje pela manhã e agora à tarde também, para que 

possamos ter o mínimo de critério para encaminhar essas emendas quando elas 

chegarem aqui, no dia 21. Senão, depois nós vamos nos debruçar... O prazo é curto. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - Dia 21 é quarta-feira. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quarta-feira. Na 

terça-feira, nós temos a nossa sessão; e, na quarta-feira, chegam essas emendas. 

Nós temos um prazo curtíssimo e precisamos ter um critério. Como não podemos 

esperar até lá, apresentamos e distribuímos aqui uma minuta — não sei se todos 

leram —, da Instrução Normativa nº 1, que não tem nada de política. A questão aqui 

é só técnica, para ver se encontramos uma saída para não emperrarmos as nossas 

emendas que virão, se houver emendas com problemas técnicos ou não.  
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Então, como Presidente, o meu dever é avisá-los, para, ao chegar a 

quarta-feira, não falar: “Olha, as emendas estão aqui. Vocês têm que fazer isso. São 

5 dias de prazo,10 dias de prazo. E pronto”. Aí vocês vão perder as emendas.     

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - Sr. Presidente, pela ordem.  

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

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, eu queria sugerir, já que 

me parece que V.Exa. está propondo que votemos essa resolução na próxima 

reunião, que chamássemos uma reunião extraordinária — pode ser até no mesmo 

horário —, para que este seja o primeiro item da pauta. Vencido este item, 

poderíamos encaminhar a reunião ordinária, com a pauta ora apresentada.  

Quero também dizer que é fundamental que nós tenhamos uma reunião do 

colegiado de Líderes, inclusive para saber se há alguma pendência política 

associada, que esteja dando origem a essa pouca presença de Parlamentares. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Da 

base. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - Ao que me consta, só tinha dois 

Parlamentares da Oposição aqui, Deputada. Os Parlamentares da Base estavam 

aqui presentes, dispostos a votar.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Cem por cento dos democratas estavam 

presentes. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - E quem pediu para não votar foram os 

Deputados da Oposição. Que se registre isto aqui: nós estamos aqui para votar e 

para trabalhar.  

Portanto, que nós escutemos, na semana que vem, quais são os empecilhos 

associados a isso — tivemos três tentativas, os Líderes da Oposição não 

apareceram, nós estávamos lá, na reunião de Líderes —, para que possamos fazer 

esta Comissão tão importante caminhar.   

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Olha, 

Sr. Presidente, eu nunca deixei de estar a uma reunião. Os Senadores do PSDB 

estavam presentes. Então, isso não é verdade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, isso é o roto falando 

do esfarrapado. Estão os dois com falhas. 
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Eu 

quero só retomar... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Sr. Presidente, só para constar na ata... 

A SRA. DEPUTADA  PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Só 

para constar: em termos de números, eu acho que não tem cabimento a base fazer 

uma reclamação desta natureza. Nós sabemos... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Sr. Presidente, só para constar na ata... 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Só um 

minutinho, Deputado Felipe. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Só peço que conste da ata que 100% da 

representação do Democratas está presente nas Comissões. Que as bancadas 

apresentem os seus representantes; 100% dos democratas estão presentes. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

queria, em relação às emendas, Sr. Presidente, só fazer um apelo. Nós fomos 

instados, provocados a colocar 50% das emendas na saúde, no entanto, o Ministério 

da Saúde sequer aumentou um técnico para a análise das emendas. E, mais do que 

isso, tem um procedimento que foi adotado agora para rejeitar as emendas, que, em 

documento nenhum, em momento nenhum das diligências que foram abertas até 

agora, tinha sido colocado. Às vezes, determinado Prefeito coloca emendas de dois 

ou três Deputados para uma determinada ação, mas, se uma daquelas emendas 

está contingenciada, todo o conjunto fica prejudicado. Então, é só para dar o 

exemplo de alguma coisa que não foi combinada, que não está escrita e que tem 

prejudicado principalmente uma área em que todos nós colocamos, no mínimo, 

50%.  

É um alerta que eu acho que precisa ser avaliado. Provavelmente, a grande 

maioria dos impedimentos vai estar na questão da saúde. E, quanto aos técnicos, 

não tem sentido uma concentração de 50% das emendas para o mesmo número de 

técnicos do Ministério da Saúde, a mesma morosidade para a análise e aprovação 

das emendas.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu sou testemunha de que 

V.Exa. é sempre presente, de que, em todas as reuniões, esteve presente. Então, 

V.Exa. tem até o direito de reclamar do fato de que os outros não estejam presentes.  
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Mas, acatando o que disse o Deputado Puty, que apresentou a proposta de a 

gente fazer uma sessão extraordinária, eu acho que nós poderíamos fazer da 

seguinte maneira: vamos ter uma reunião normal às 15 horas e vamos convocar 

uma extraordinária para as 14 horas da terça-feira, para votar essa instrução 

normativa. A assessoria técnica vai deixá-la à disposição de todos, no seu site, e 

cada um dê uma olhada direitinho. Nós já nos debruçamos e conversamos com os 

técnicos daqui e do Senado, até porque nós temos de nos preocupar com o futuro. 

Como esta é a primeira vez, nós estamos com esse tipo de problema, mas já 

adianto que nós estamos apresentando uma PEC que, de repente, vai ser aprovada 

e vai ter continuidade.  

Então, nós temos de fazer da seguinte maneira: eu peço que a gente aprove 

isso para essa parte agora; depois, de acordo com o funcionamento, nós podemos 

ter mais detalhes para que possamos caminhar para frente, pode ter outra 

resolução. Tudo bem, é uma questão de chegarmos a um consenso que vá 

favorecer todos nós.  

Respondendo à pergunta que V.Exa. fez, só no dia 21, nós vamos saber 

quais emendas tiveram problemas. Aí nós nos debruçamos sobre elas e vamos 

cobrar a quem de direito: ao Ministério da Saúde, se for da saúde; ao Ministério da 

Fazenda se for da Fazenda; ao do Turismo, se for do turismo. Aí nós vamos cobrar 

como Comissão, como coletivo.  

Embora as emendas sejam individuais, eu me disponho, enquanto Presidente 

da Comissão, a me empenhar também para que o Ministério não faça, vamos dizer 

assim, corpo mole naquilo que é o seu dever de agilizar ao máximo. Se 50% das 

emendas são para a saúde, então, elas têm que ser aplicadas na saúde, sejam elas 

se investimento, sejam elas de custeio. Foi essa a grande discussão que nós 

fizemos. 

Para encerrarmos aqui, nós fizemos essa emenda à LDO do ano passado, 

com vigência este ano, sem nenhuma experiência e até erramos pouco, mas 

erramos em algumas coisas. Portanto, nós temos que nos debruçar sobre ela e 

tentar corrigir o que não foi pensado e escrito, porque, depois, nós temos que 

acompanhar o que está escrito aqui e não o que pensamos. Assim, já antecipamos o 

nosso juízo, o que pensamos para o futuro, porque, quando vier a PEC, nós vamos 
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ter que torná-la definitiva, sem dúvidas, para que os técnicos não tenham que ficar 

quebrando a cabeça. Hoje eu sou o Presidente, mas amanhã não serei, portanto, 

temos que ter um rumo para esta questão: o que é impositivo ou não é impositivo; o 

que é impositivo e o que deixou de ser impositivo.  

Há outras questões no meio, que nós vamos discutindo no vagar, mas esta 

nós temos que aprovar. Eu peço a todos a gentileza de observarem bem. Se tiverem 

sugestões, tragam na terça-feira que vem, para que a gente rapidamente aprove 

essa instrução normativa, que não é política, é normativa e técnica, para que nós 

possamos nos debruçar sobre ela. Estamos em cima da hora: vamos aprovar no dia 

20; e, no dia 21, na quarta-feira, o problema vai estar aqui, nas nossas mãos. Nós é 

que vamos tentar resolver esse problema.  

 Vou encerrar a reunião. Espero que, da próxima vez, a nobre Deputada não 

tenha que alertar para o fato de que está faltando quórum. Eu também, como 

Presidente, gostaria de ver esta Casa cheia, não de assessores — não tenho nada 

contra os assessores —, mas eu queria ver aqui os Deputados e Senadores, 

primeiro porque são eles os responsáveis, não são os seus assessores.  

Obrigado. Boa tarde a todos.  

Está encerrada a reunião. 

 

 




