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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há número regimental 

para a abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a 14ª Reunião Ordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à 

apreciação das matérias constantes na respectiva pauta. 

 Informo que a matéria está acessível nos terminais da pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

 Há quórum para deliberação nas representações da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

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

de 2008, fica dispensada a leitura dos Expedientes — não 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 nesta Casa. 

 Informo que o prazo para a apresentação de emendas aos Projetos de Lei nº 

10 e 11 foi prorrogado até o dia 7 de agosto, quinta-feira, por solicitação desta 

Presidência ao Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros. 

 Apreciação das atas. Havendo concordância do Plenário, proponho a 

dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas anteriormente. 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: 8ª Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 13 e 14 de maio de 2014; 12ª Reunião Ordinária, realizada nos 

dias 1º e 2 de julho de 2014; 13ª Reunião, realizada no dia 15 de julho de 2014.  

Atas 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. Os Srs. Senadores que as aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovadas. 

Ordem do dia. 

Apreciação do relatório preliminar, com emendas, apresentado ao Projeto de 

Lei nº 3, de 2014, do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015, e dá outras providências. 

Relator: Senador Vital do Rêgo. Foram apresentadas 14 emendas.  
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Voto: pela aprovação, na forma ora apresentada, com as alterações no texto 

na parte especial em virtude do acolhimento de parte das emendas. Quando às 14 

emendas apresentadas, o Relator apontou à aprovação a nºs 2, 7, 8 e 14; aprovação 

parcial das emendas nºs 3, 4, 6,12 e 13; e a rejeição das demais. 

No dia 2 de julho, é importante nós frisarmos aqui, durante a continuação da 

12º reunião, o Relator apresentou o seu relatório preliminar. Contudo, não houve 

abertura de prazo para a entrega dos destaques. O relatório preliminar está em 

discussão.  

Fizemos um acordo de cavalheiros. Como o Relator não se encontra 

presente, eu consultei as bancadas que nós poderíamos deixar a LDO para uma 

reunião posterior, e nós entraríamos na discussão dos PLs que estão na pauta. 

Então, nós vamos passar à discussão dos PLs, porque fica prejudicada no nosso 

acordo a votação da LDO. 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Não vamos votar, então, a LDO? É 

isso, Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso. Nós fizemos um 

acordo, Deputado. Como o Relator não está presente, porque ele está presidindo 

outra reunião, nós poderíamos até colocar um Relator ad hoc, mas não achamos 

legal. É bom, porque ele abriu e leu a primeira, na última reunião. Nós achamos 

melhor, então, fazer um acordo, deixarmos para a próxima reunião, e começarmos a 

votar os PLNs. Tudo bem? 

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

Presidente, Cyro, pela ordem. 

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

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Será que o Senador Vital do Rêgo não 

faria um esforço? Porque ele está na Casa. Ele é o Relator. Ele estando presente, 

nós poderíamos, hoje, já votar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós podemos, nós 

podemos fazer o seguinte... 

 O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Nós estamos empurrando a LDO de 

barriga. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Acatando... 
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O SR. SENADOR CYRO MIRANDA - Eu concordo com a inversão. 

Podemos,... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Acatando a sua proposta.. 

O SR. SENADOR CYRO MIRANDA -...nesse meio tempo... 

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

 O SR. SENADOR CYRO MIRANDA -... ir discutindo o PL 5, sem problema 

nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Waldemir Moka. 

O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Eu vou fazer uma sugestão, Senador 

Cyro Miranda, que nós só inverteríamos, neste momento, a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso, tudo bem. É isso. 

O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Começaríamos votando os projetos 

de lei, e logo em seguida, com a presença do Relator... Não faz sentido você votar o 

relatório da LDO com o Relator ad hoc. Aí eu acho que não faz sentido. Mas eu só 

me proporia porque daria tempo. Se for o caso de ele vir, ele teria tempo para isso. 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Sr. Presidente, o PMDB da Câmara 

gostaria de discordar dessa posição. Nós vamos acompanhar, vamos votar esses 

PLs se nós tivermos o acordo de não votar a LDO hoje. Se for para votar a LDO 

hoje, então nós não vamos votar nada disso daí. Nós vamos dar uma encerradinha. 

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

todo o direito de discordar, e nós temos todo o direito de apoiar. Tudo bem. Fica 

acordado. 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Pronto. Então, o acordo fica. Vamos 

votar isso daí, e a LDO deixamos para outro dia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Liga para o seu Líder da 

Câmara,... 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Tudo bem, para mim não... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... porque eu conversei 

com o Líder do Senado. Mas nós somos da Câmara. 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - É que há projetos de lei, inclusive 

pauta com servidores. Acho que é importante a gente votar os projetos de lei hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É importante.  
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O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - A LDO... 

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

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - ...se não puder hoje, num outro dia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Depois você traz uns 

biscoitinhos para nós, nós acertamos tudo. 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Agora estou sem biscoitos. Eu só 

estou agora com fábrica de pimenta. Se o senhor quiser, eu posso trazer uma 

pimenta. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Você está ardido mesmo. 

(Risos.)  

Estou vendo que está aumentando o quórum.  

Quero colocar em votação a inversão da pauta. 

Os Srs. Deputados que concordarem com a inversão da pauta, permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

Consulto os Senadores.  

Os Senadores que concordarem com a inversão da pauta, permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Primeiro PLN: “Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei 

04/2014, do Congresso Nacional, que abre aos Orçamentos fiscais e da Seguridade 

Social da União, em favor da Justiça Eleitoral e dos Ministério de Minas de Energia e 

dos Transportes, crédito especial no valor de 50 milhões, 959 mil e 686 reais, para 

fins que especifica.” 

O Relator é o Cláudio Puty. Devido a sua ausência até o momento, eu 

designaria, ad hoc, um Relator, o Deputado da Bahia, Waldenor. V.Exa. poderia 

relatar para nós esse PL 4? Depois nós vamos ao PL 5. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, já houve uma 

jurisprudência nesse sentido. Eu fui Relator ad hoc um tempo atrás e houve 

questionamento, inclusive de Senadores, tendo em vista a possibilidade de não 

conhecer o teor completo das propostas. Então, para ter a mesma similitude, o 

mesmo tipo de tratamento, eu também gostaria que fosse lido pelo Relator oficial. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, vamos ao PL 5. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, pela ordem. Permita-me 

tirar uma dúvida. O Relator do PLN 5 é o Deputado Cláudio Puty. 

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

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Do PLN 4, de que nós estávamos 

falando, é o Deputado Jaime Martins. 

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

Jaime Martins devolveu a relatoria. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Ele devolveu a relatoria e o Deputado 

Cláudio Puty assumiu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E nós fomos obrigados, na 

última hora... O que estava mais próximo era o Deputado Cláudio Puty. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É que constava no meu material que o 

Deputado Jaime Martins ainda era o Relator da matéria. 

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

 Para nós não irmos agora direto ao PLN 5, estou consultando a Mesa, a 

minha assessoria, vou fazer o seguinte. Há inclusive um precedente do Senador 

Moka, e nós não deveríamos nomear Relator ad hoc. Mas, dado a relevância, nós 

até anteriormente aprovamos que pularíamos ou deixaríamos para depois a LDO, 

vamos abrir um precedente. Se os Senadores e os Deputados presentes 

concordassem, porque é um momento importante e delicado, eu pediria a gentileza, 

se fosse possível, e eu acredito que V.Exas. têm toda razão de concordar ou 

discordar, no sentido que pudéssemos votar esses dois PLs, que são importantes. 

Aquilo que eu falei, abre para Minas e Energia, mas também tem a Justiça Eleitoral, 

e nós estamos num processo eleitoral inclusive. Nós temos esse problema que está 

nas nossas mãos. 

 Havia outro Deputado, que era o Relator, e, na última hora, deixou de ser. Ele 

me comunicou que não poderia ser o Relator, porque tinha outros compromissos. Na 

hora eu nomeei o Deputado Cláudio Puty.  

Então, eu pediria, se fosse possível, que V.Exas. concordassem. É um 

processo. Já que nós abrimos um precedente agora, nós poderíamos também fazê-

lo nessa questão que é tão simples, na minha opinião. 
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 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Waldemir Moka. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Eu quero dizer o seguinte. Na 

primeira sessão, era um relatório em que os valores de recursos de... Eu não 

consigo entender como nós vamos votar na Comissão de Orçamentos recursos 

suplementares sem a presença do Relator. 

 V.Exa. tinha falado comigo. Eu disse que vamos abrir mão, porque se trata 

inclusive de recursos que podem criar dificuldade para os servidores, na Justiça 

Eleitoral. Mas eu acho que o Deputado Geraldo Resende, que na época seria o 

Relator ad hoc, tem razão de lembrar essa questão, porque na época ele seria o 

Relator ad hoc. 

 Você vê que foi um questionamento que fiz, mesmo com Parlamentar do meu 

Estado e meu amigo. Não estou dizendo que se trata apenas de alguém que esteja 

querendo criar problema. É que eu acho que o mínimo que a gente tinha que ter 

aqui é a presença do Relator. Parece-me uma coisa óbvia isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Moka, eu também 

gostaria. A informação que chegou aqui da assessoria do Deputado é que ele é do 

Pará e, se não me engano, ele estava fora de Belém e não conseguiu o voo para 

que pudesse chegar a Belém para vir a Brasília. Por isso que ele está ausente. 

 Está inscrito aqui ainda o Deputado Felipe Maia. 

 Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, na mesma ótica ou no 

mesmo sentido do Senador Moka, eu não quero de forma nenhum aqui criar 

barreiras para que esta Comissão possa se reunir e deliberar sobre as matérias. 

Mas eu não posso também concordar que possamos aprovar matérias com 

questionamentos, sem tirar as devidas dúvidas com o Relator. Por exemplo, esse 

PLN 4 abre um crédito para a Justiça Eleitoral e para os Ministérios de Minas e 

Energia e dos Transportes no valor de 50 milhões e 959 reais, quase 51 milhões. 

 No anexo aqui presente, o PLN destina 50 milhões de reais para 

remuneração da empresa Pré-Sal Petróleo S.A. de gestão de contratos. Eu fui tentar 

esclarecer, iluminar os meus pontos obscuros, mas não consigo. Eu não sei se esse 

contrato de 50 milhões é referente a 1 ano de contrato, eu não sei quanto custará 
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esse contrato. Não há nenhuma dúvida, nós vamos abrir um crédito de 50 milhões 

de reais para remunerar, através do Ministério de Minas e Energia, um contrato de 

uma empresa, a Pré-Sal Petróleo, para gestão dos contratos. E quanto custa? Qual 

é o valor desse contrato. Isso é anual? 

 Eu acho que o mínimo que nós deveríamos ter aqui neste momento para 

deliberar sobre essa matéria seria a palavra do Relator, para tirar os 

questionamentos, tirar a dúvidas dos membros da Comissão Mista de Orçamento.  

Eu diria até que no outro PLN não tenho nem o que me opor, se o Plenário 

entender que seria interessante nós liberarmos, mesmo sem a presença do 

Deputado Relator, uma vez que é abrir crédito para remuneração dos cargos de 

Escrivão da Polícia Federal, Agentes da Polícia Federal e de Papiloscopista da 

Polícia Federal. Essa matéria já foi altamente debatida e esclarecida. Todos os 

pontos já estão dentro dos seus contextos. 

 Agora, no outro PLN, não. Então, eu não me sinto confortável em deliberar 

sobre essa matéria, mesmo sabendo que existe matéria eleitoral e que nós estamos 

dentro de um ano eleitoral, dentro de um período eleitoral, num esforço concentrado, 

tentando aqui reunir o máximo possível de Deputados e Senadores para deliberar 

sobre as matérias, inclusive a Lei das Diretrizes Orçamentárias, mas não sem 

esclarecer os pontos que os Deputados e Senadores tiverem para questionar. 

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

Deputado Waldenor Pereira. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, V.Exa. já 

prestou os esclarecimentos. Eu queria reforçar que o Deputado Cláudio Puty é um 

dos Parlamentares mais frequentes desta Comissão e, infelizmente, pelo motivo já 

exposto de dificuldade de embarque no Pará, não chegou a tempo, no início da 

reunião. Em razão do exposto, gostaria também de ponderar a possibilidade de 

apreciarmos, apesar dos argumentos apresentados pelo Deputado Felipe Maia. 

 A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. é uma 

empresa criada quando da descoberta do pré-sal, com aprovação inclusive de toda 

negociação pelo Congresso Nacional. Portanto, parece-me, apesar de compreender 

os argumentos, que se trata também de algo perfeitamente do conhecimento dos 
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Parlamentares, Deputados e Senadores, e que permitiria, ainda que com leitura ad 

hoc, a aprovação desse PLN. 

 Então, eu argumento principalmente a ausência do Puty, em razão da 

dificuldade de embarque no Pará e ponderaria a importância de aprovarmos esse 

projeto, em razão da importância que representa o pré-sal para a economia 

brasileira. 

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

Professora Dorinha, do Tocantins. Pertinho do Pará. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Pertinho do Pará. E estou aqui.  

Sr. Presidente, eu queria, na verdade, concordar com o Deputado Felipe 

Maia. O valor colocado aqui para a Justiça Eleitoral é insignificante. Quinze mil reais 

não vão atrapalhar o nosso processo eleitoral. 

 Eu acho que nós não temos nenhum questionamento em relação ao PLN nº 

5, mas creio que em relação ao de número 4, perante o partido, temos 

questionamentos, por questão de esclarecimento. A não ser que o substituto ad hoc 

tenha condição de esclarecer esse superávit de 50 milhões. 

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

Jorge Viana. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Eu queria cumprimentar os colegas e 

todos que estão aqui. De fato, o questionamento feito pelos colegas faz sentido, 

porque nós estamos já num esforço concentrado e temos dificuldade de reunir esta 

Comissão, que é uma das mais importantes do Congresso.  Quanto ao apelo que o 

nosso Presidente fez, com todo o respeito ao Deputado Felipe Maia e ao meu 

querido e especial amigo Waldemir Moka, nós estamos aqui com ex-Ministros, ex-

Prefeitos, Parlamentares experientes, e estamos lidando com matérias que também 

estão diretamente ligadas à execução orçamentária. 

 Todo ano nós aprovamos um Orçamento, e aprovamos também que ele 

possa ser suplementado. Quer dizer: a lei permite que ele venha a receber 

suplementação, porque a execução orçamentária não pode prever algo com 1 ano, 

ou mais, de antecedência. 
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 No caso aqui, de fato, o que nós temos é uma execução orçamentária em 

curso, com dois PLs. Não é algo em que estejamos preparando o Orçamento do ano 

seguinte; estamos lidando com a execução orçamentária do Orçamento que está em 

curso e que já está amparado na lei que foi aprovada. 

 É óbvio que não tiro dos colegas a justeza da posição de que fica ruim para 

todos nós aqui. A Comissão tem tido dificuldade de reunir todos, especialmente 

neste ano; sei do esforço da direção da Comissão. Agora mesmo temos uma CPMI, 

o Relator não pode estar aqui, e temos que fazer inversão de pauta. Mas a minha 

preocupação maior, Sr. Presidente, é, de fato, com o que V.Exa. levantou. 

 Hoje nós temos o esforço concentrado, uma reunião da Comissão, e, se 

tomarmos a iniciativa de não deliberarmos nada, não só vamos consumir o tempo de 

quem veio, mas também poderemos causar prejuízo. 

 Como se trata de execução orçamentária, há despesas feitas. Lembro que, na 

primeira reunião que nós fizemos aqui, havia um crédito de um bilhão e meio, mas 

daquilo que já tinha sido gasto dentro da lei. Era uma medida provisória, em 

dezembro de 2013, e o que nós fizemos foi dar sequência, no processo legal, no 

sentido de aprovar aquela alteração prevista em lei que tinha sido feita no ano 

anterior. 

 Então, penso que poderíamos atender ao chamamento do Presidente. Aqui 

não há nada partidário, não há uma posição partidária; é apenas um colega 

respeitando a opinião dos que estão aqui e vendo a justificativa da ausência do 

Relator para matérias que são parte daquilo que podemos chamar de corriqueiro da 

Comissão, porque são matérias aprovadas no Orçamento anterior. 

 Nós estamos fazendo aqui votação de suplementação. Até alguns colegas 

que ocuparam cargos no Executivo — eu tive o privilégio de ser Prefeito e 

Governador — poderiam também se associar para colocar isso. Eu respeito, 

obviamente, a decisão do Plenário e a posição dos colegas que apresentaram uma 

opinião diferente da minha. Mas penso que esse é o tipo de matéria a respeito da 

qual daria para tentarmos, como propôs o Presidente, apreciar. Mas vou respeitar a 

decisão dos demais colegas. 

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

Deputado Sandro Mabel. 
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 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Sr. Presidente, só para não darmos a 

reunião como perdida, temos o item 4 da pauta, que é apenas um relatório, não tem 

nenhuma função; é uma relatório de comunicação. Como estamos empurrando a 

pauta para frente, acho que poderíamos tirar esse relatório. 

 É só um comunicado, um relatório comunicando o desempenho da gestão do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, referente ao exercício de 

2009. Então, acho que poderíamos votá-lo. 

 Deputado Felipe Maia, é um relatório de 2009, comunicando o desempenho 

do Fundo. Acho que tiraríamos um item da pauta, e não ficaríamos sem votar nada. 

Votaríamos isso se V.Exa. concordasse, Deputada Dorinha. 

 Ele não tem nenhum efeito financeiro, não tem nada. Estou dizendo isso só 

para votarmos alguma coisa e, ao mesmo tempo, o tirarmos para frente. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, nós não temos nenhum questionamento em relação ao PLN nº 5. Nós 

podemos votá-lo. 

 Quero só destacar também que, embora o Senador tenha feito o comentário 

como crédito suplementar, trata-se de um crédito especial, e não suplementar. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Então, acompanhando a Deputada, o 

item 4 e o item 5 poderiam ser votados. Realmente, não há nenhum impacto. Não 

vemos problema nisso. É só para poder dar uma produção, mesmo que seja 

relatório ad hoc. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, V.Exa. concorda 

com a apreciação do Projeto de Lei 4.204, de 2014. É isso? 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Não, não. Não é projeto de lei, não. É 

o item 4. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu pensei que era o 

Projeto 4. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não, é 

o item 4, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - É o Ofício nº 35/10. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está gravado. Mas tudo 

bem. Vou respeitar a posição de V.Exa. 
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 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - (Risos.) Sr. Presidente, estou 

tentando salvar a lavoura aqui. Se não quiserem, tudo bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu tentei fazer o acordo, 

ao máximo. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Mas é 

possível. Eu concordo com o que está sendo sugerido pelo Deputado Sandro Mabel. 

Os itens da pauta (não o PL nº 4, mas os itens 4 e 5) não vejo problema em votar. 

Enquanto, quem sabe, o Relator da LDO volta, V.Exa. suspende a sessão, para que 

a gente possa votar a LDO. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu queria, dialogando 

mais um pouquinho, dizer o seguinte. Temos a LDO, que é a peça mais importante 

que deveríamos estar discutindo. Fizemos um acordo, entendendo a situação nossa 

aqui. Fomos para o Projeto de Lei nº4, porque também entendo que é uma 

complementação de orçamento. E até pela dificuldade, que aí não é tributária. Quem 

mora no Norte, lá em cima, sabe que... Nós que moramos mais perto aqui já temos 

dificuldade, muitas vezes, de se locomover nos nossos aeroportos, por causa dos 

nossos aviões. E o Deputado Puty, que inclusive é Vice-Líder do Governo, é uma 

pessoa interessada, sempre presente. Não é um faltoso contumaz. É como nós que 

estamos aqui sempre, como eu e a Deputada Professora Dorinha. Eu chego 

primeiro; ela chega depois. Então, nós estamos sempre presentes. E, às vezes, a 

gente paga um preço; quem está aqui paga um preço por quem não veio. Nesse 

caso, não é essa a história; nesse caso é que o Deputado Puty não pôde se 

locomover e nos comunicou isso. 

 Não quero mais discutir a questão da LDO, porque já fizemos um acordo. E já 

votamos a matéria, que já está superada, está vencida. 

 Pergunto a V.Exa., pela última vez, se não dá para votar o PL nº 4. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Eu acho que é um conceito... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É um voto de confiança 

que eu peço a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Sr. Presidente, de minha parte, 

corroborando com os nossos companheiros, acho que esta é uma questão que 

envolve orçamento e que, portanto, precisa de discussão, precisa de outras coisas. 
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E nós abrimos uma exceção a uma questão que o Deputado Geraldo colocou, que é 

pertinente, assim como o Senador Moka, o nosso futuro Governador. Por isso é 

mais difícil. Mas aos outros dois a gente daria uma celeridade; votaríamos, pelo 

menos, esses dois. 

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

Waldenor Pereira. 

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

rapidamente, eu queria convocar os colegas para uma apreciação, porque esse PL 

nº 4 diz respeito a um contrato firmado entre a União e o Consórcio Prospecto de 

Libra, relativo à exploração do pré-sal. Isso é de interesse de todos os Estados 

brasileiros, é de interesse da União, pois se trata de matéria suprapartidária. 

 O contrato foi firmado na primeira rodada de licitações dos blocos 

exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção na área 

do pré-sal. Portanto, a não votação ou o atraso dessa matéria repercute 

negativamente em todos os Estados brasileiros, independentemente de agremiação 

partidária ou de qualquer Estado a que se esteja subordinado. 

 Então, a ausência do Deputado Cláudio Puty é justificada, pois é um dos amis 

frequente, e a matéria é de interesse geral de todos os Estados da Federação. 

 Pode fazer a leitura da justificativa de um contrato firmado entre a União é o 

Consórcio Prospecto de Libra, matéria tão debatida e discutida aqui no Congresso 

Nacional, especialmente aqui na Câmara dos Deputados. Em minha opinião, não 

haveria nenhum prejuízo à votação dessa matéria, e eu conclamaria os colegas para 

essa reflexão, Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, volto a reforçar que nós não temos nenhuma posição contra. Acontece 

que não basta ler o que está no texto, não basta ler o que está na exposição de 

motivos. É um contrato de alto valor, sobre o qual é preciso saber o que está sendo 

pago, qual o tempo, o que envolve em termos de prestação de serviços.  

 Nós não temos nenhuma posição contrária. É só uma questão de 

esclarecimento. Se o Deputado se sentir confortável e em condições de esclarecer, 

tudo bem, porque não basta ler o que está escrito na exposição de motivos. É só 

isso. 
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 O SR. DEPUTADO JORGE VIANA - Sr. Presidente, eu vejo dificuldades, e 

vou colocar da seguinte forma. Como fui eu que criei a questão, vou sustentar essa 

posição, porque, em que pesem os argumentos contrários, estou aqui e não estou 

criando problema; quem está criando problema é quem deveria aqui estar e não 

está. Respeito as razões: não pôde vir, não pode comparecer, etc. Mas eu acho que 

não faz sentido, para mim, votar um crédito suplementar sem a presença do Relator. 

Tenho esta posição firmada. 

 Se é preciso que alguém sustente a posição, estou sustentando a posição, 

até em respeito à posição do meu amigo Deputado Federal Geraldo Resende, que 

não pode relatar em função de um critério que, quando eu presidia esta Comissão, 

adotei.  

 Não vamos votar crédito aqui sem a presença do Relator. Eu acho que isso é 

o mínimo que a gente tem que fazer nesta Comissão.  

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

também.  

 Na época, eu era membro da Comissão, enquanto V.Exa. era o nosso 

presidente. Estava aqui junto conosco, e, depois, mudou-se; foi lá para o outro lado. 

Progrediu, mudou para melhor, caiu para cima... 

 Então, já que não há acordo, não vamos mais continuar essa discussão. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Ivan Valente, 

homem bravo e valente! 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu queria sugerir à 

nossa Comissão a votação, e nós temos quórum aqui para isso, primeiro, de um 

requerimento que eu já apresentei há muito tempo, mas que, por falta de quórum 

sucessiva na Comissão, não foi votado. É um requerimento de realização de 

audiência pública para se debater o corte orçamentário no IBGE. Não sei se V.Exa. 

e os membros da Comissão sabem que os problemas continuam no IBGE. Continua 

a greve no IBGE, e esse debate passa pelo Ministério do Planejamento e pela 

diretoria do IBGE. 
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 Então, como a gente já tinha acordado isso numa reunião na sala da 

Presidência, eu pediria a V.Exa. que colocasse o requerimento em debate. É o item 

nº 6 da pauta. 

 E também, Sr. Presidente, eu queria reforçar a votação do Item nº 3 , o PL nº 

5. Porque eu queria saber daqui do Plenário, porque, parece, o Relator não está 

presente. 

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

não pôde estar presente devido a problema de locomoção no Pará. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O problema é saber se nós temos 

divergências aqui. Eu queria saber de V.Exa. e do Plenário se há alguma 

divergência para se votar esse PL dos servidores da Polícia Federal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não há problema. É 

porque V.Exa., chegou agora; para esse item não há problema. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Há alguma resistência a que ele seja 

votado? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Esse é o PL nº 5. 

Nós estamos discutindo outro. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então eu pediria a V.Exa. que, no 

momento oportuno, colocasse a matéria em votação, se não houver óbices. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Para esses dois itens não há 

problema; só há dificuldade quanto ao projeto que trata de recurso suplementar.  

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Então, já poderíamos colocar em 

votação tanto um como o outro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Ivan Valente, 

nós estávamos a caminho, quando V.Exa. chegou. Por isso, V.Exa. não 

acompanhou o nosso raciocínio. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas se eu estiver no mesmo caminho, 

então nós andamos juntos! (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Cuidado para não ser 

atropelado, por estar no mesmo caminho! (Risos.) 
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 Superada a discussão do PL 4, que não vamos votar devido à ausência do 

nosso Relator, já justificada aqui, então nós vamos, mais uma vez, votar a inversão 

de pauta, para apreciarmos o PL nº 5, que é o Item nº 3 da pauta. 

 Em votação na Câmara. 

 Os nobres Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado. 

 Os nobres Senadores que concordam com a inversão permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Apreciação do relatório apresentado pelo Projeto de Lei nº 5, de 2014, do 

Congresso Nacional, que altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 

2014, e dá outras providências. 

 O Relator, que é o nosso Deputado Cláudio Puty, está ausente. 

 Foram apresentadas três emendas. 

 Lembro que, mesmo que o Deputado não esteja presente — para que depois 

não tenhamos problema —, nessa questão há um acordo. 

 Voto: Pela aprovação do Projeto de lei nos termos do substitutivo 

apresentado, que incorpora alterações enviadas pela Presidente da República 

através da Mensagem nº 178, de 26/06/2014. 

 Quanto às três emendas apresentadas, o Relator votou pela sua rejeição. 

 O Relator estaria com a palavra para a apresentação do relatório. Mas, como 

não está presente,... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - V.Exa. 

não poderia designar alguém? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ...eu poderia designar um 

Relator. E vou insistir com o Deputado Waldenor Pereira. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, farei a leitura 

com o maior prazer, embora me pareça haver um contrassenso na argumentação do 
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Senador, ou seja, que, não estando presente o Relator... Mas eu farei a leitura com 

o maior prazer, se houver concordância. 

 (Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.) 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Eu disse que a restrição que fiz na 

primeira sessão, em que o Relator ad hoc era o Deputado Federal Geraldo 

Resende, do meu Estado e meu amigo, era de que se tratava de um crédito 

suplementar. Não é o caso. Eu não estou aqui para criar problema; estou dizendo 

que fica estranha para a Comissão Mista do Orçamento votar crédito suplementar 

com a ausência do Relator. Mas não é o caso nem desse nem do que o Deputado 

Ivan Valente levantou, quando de trata de recursos. 

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

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Eu retiro então as observações 

feitas, com a devida justificativa do Senador. E peço licença para ir direto ao voto do 

Relator. 

“Voto do Relator 

  Do exame da proposição, verificamos que a 

iniciativa do Poder Executivo não contraria as normas 

constitucionais, legais ou regimentais. No mérito, a 

medida proposta pelo Governo é justa e necessária para 

valorizar categorias de servidores que não foram 

contempladas com aumento nos últimos anos. 

  Em atendimento à Mensagem n° 178, de 26 de 

junho de 2014, da Presidência da República e à 

Exposição de Motivos n° 00106/2014, de 25 de junho de 

2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, propomos as seguintes alterações no projeto 

inicialmente apresentado: 

1) a inclusão da Carreira de Perito Federal Agrário, 

de que trata o art. 1° da Lei n° 10.550, de 13 de novembro 

de 2002, nas exceções ao prazo previsto no § l° do art. 80 

da LDO/2014; 
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2) a inserção de dispositivo que permite o 

pagamento retroativo a 20 de junho de 2014, necessário 

para excepcionalizar a aplicação da vedação constante do 

§ 2° do art.. 79 da Lei n° 12.919, de 2013, tendo em vista 

que a proposta prevê que o reajuste em questão seja 

concedido a partir de 20 de junho de 2014. 

  Em relação às emendas apresentadas, em que 

pese o mérito das mesmas, entendemos que tratam de 

assunto diverso daquele original do projeto, que é de 

iniciativa privativa da Presidente da República, conforme 

disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição. 

  Somos, portanto, pela rejeição das emendas 

apresentadas. 

  Assim, diante do exposto, e tendo em vista as 

razões apresentadas, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei n° 5, de 2014, do Congresso Nacional, na forma do 

Substitutivo ora apresentado e pela rejeição das emendas 

apresentadas.” 

 Esse é o parecer exarado pelo Deputado Cláudio Puty, Relator desse projeto. 

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

discussão. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, só para afirmar, 

positivamente, que nós entendemos que aqui é uma questão de justiça, porque 

esses servidores ficaram excluídos do processo de reajuste. Esse reajuste em 3 

anos, de 15%, na verdade não vai cobrir nem o reajuste inflacionário do período. 

Então, é uma questão de justiça, aí sim, para discutirmos depois as carreiras da 

Polícia Federal. Então, esse é um ajuste que precisa ser feito neste momento. 

 Então, de acordo com o Relatório, o PSOL vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com não há discordância, 

a não ser a do Deputado Ivan Valente, que fez sua intervenção, o relatório entrará 

em votação. 

 Votação da representação na Câmara dos Deputados.  
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Os Srs. Deputados que concordarem permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Votação da representação do Senado.  

Os Sr. Senadores que concordarem permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Agora nós vamos para o Item 4: apreciação do Ofício nº 35/2010, do Poder 

Executivo, que “encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao exercício de 

2009”.  

Apensados: OFN 27/2013 e OFN 2/2012, OFN 18/2012, OFN 30/2013 e OFN 

28/2013. 

 Antes, porém, temos de votar também, mais uma vez, inversão de pauta. 

 Está em votação a inversão de pauta, para apreciação do Item 4. 

 Os Senadores que assim concordarem permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Deputados que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Eu comecei pelo Senado, mas justifico que nós chegamos à Câmara. 

 O Relator desse projeto é o Senador Eunício Oliveira, que também não se 

encontra presente. Eu poderia nomear um Senador ad hoc.  

Eu queria ver se o Senador Tião Viana poderia sê-lo.  

Senador Tião Viana, é só para ler o relatório. 

Desculpem-me: Senador Jorge Viana. É que ora eu confundo o Governador 

com o Senador, o Senador com o Governador. Mas são filhos do mesmo pai e da 

mesma mãe.  

Senador Jorge, o Relatório do Senador Eunício é pelo arquivamento das 

matérias. 

 Com a palavra o Relator ad hoc, Senador Jorge Viana. 

 O SR. SENADOR JORGE VIANA - Sim, pelo arquivamento.  
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Como já foi apresentado a todos da Comissão, estamos nos referindo uma 

matéria que teve como Relator o Senador Eunício Oliveira. 

Vou diretamente, por se tratar de uma matéria com acordo, à apreciação do 

    “Voto do Relator 

Diante do exposto, nosso voto é no sentido de que 

esta Comissão tome conhecimento dos documentos 

encaminhados por meio dos Ofícios n° 35, de 2010-CN, 

n° 2, de 2012-CN, n° 18, de 2012-CN, n°27, de 2013-CN, 

n° 28, de 2013-CN, e n° 30, de 2013-CN e determine que 

sejam encaminhados ao arquivo." 

 Trata-se de uma matéria corriqueira, de apreciação que nós tratamos então. É 

apenas um encaminhamento de praxe, e penso que nós podemos acompanhar o 

voto do Relator. 

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

discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, 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.) 

 Aprovado. 

 Votação da representação do Senado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade.  

 Próxima inversão de pauta.  

Ordem do Dia.  

Apreciação do Ofício nº1/2014, que "propõe a correção de erros materiais 

verificados no processamento de emendas apresentadas ao PLN nº 9, de 2013, na 

LOA para o exercício de 2014", Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014”. 

 Autores: Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado 

Federal; Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados. 
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 A errata está em discussão. (Pausa.)  

Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada.  

A errata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

(Pausa.)  

Aprovada por unanimidade.  

Em votação na representação do Senado. (Pausa.)  

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

Aprovada por unanimidade.  

Inversão de pauta do Item nº 6.   

Apreciação do requerimento nº 4, de 2014, na CMO, que requer a realização 

de audiência pública para debater corte no orçamento do IBGE, convidando a Sra. 

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, a Sra. 

Presidente do IBGE, Wasmália Bivar, e um representante do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores do IBGE — ASSIBGE-SN.  

Em votação a inversão na representação da Câmara dos Deputados.  

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

(Pausa.)  

Aprovada por unanimidade.  

Em votação na representação do Senado.  

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

(Pausa.)  

Aprovada por unanimidade.  

Com a palavra o autor, Deputado Ivan Valente.  

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados 

e Senadores, nós apresentamos esse requerimento já tem algum tempo.  

Existe no IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística uma greve de 

servidores que já dura 3 ou 4 meses; e o problema não é só a greve, como também 

a situação real do IBGE. Inclusive, atrasou-se a divulgação dos índices de 

desemprego no Brasil, que foram divulgados parcialmente, sem os dados de duas 

grandes capitais que entram normalmente, como é o caso da Grande Porto Alegre e 
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da Grande Salvador. Isso deforma, inclusive, o índice de desemprego medido pelo 

IBGE, o índice de empregabilidade.  

Por isso, acho que está começando a entrar em jogo o próprio conceito de 

qualidade dos serviços oferecidos. Nós sabemos que, na verdade, está-se 

aumentando o número de pessoas terceirizadas, contratadas temporariamente, e 

reduzindo-se o de concursados, ou seja, os pertencentes aos quadros efetivos do 

IBGE, com toda sua experiência e trajetória. Os antigos quadros se aposentam, e 

não há renovação.  

É necessária, sem dúvida, uma discussão séria sobre a qualidade dos nossos 

institutos de pesquisa, que são vitais para a análise da situação real do nosso País.  

E isso já está durando meses.  

Então, esse requerimento visa a trazer a esta Casa a Ministra Miriam 

Belchior, a Presidente do IBGE, Wasmália Bivar, e o representante da Associação 

do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE. Acho que seria uma discussão 

bastante útil, Presidente.  

Quero finalizar, dizendo que tem havido também cortes na dotação 

orçamentária do IBGE, o que é muito preocupante, porque isso ameaça inclusive a 

orientação de políticas públicas do País, que depende de dados de institutos do 

porte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Então, eu peço o voto dos nobres pares em apoio a essa medida. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

discussão. (Pausa.)  

Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada.  

O requerimento está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados.  

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

(Pausa.)  

Aprovado por unanimidade.  

Em votação na representação do Senado.  

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

(Pausa.)  
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Aprovado por unanimidade.  

Não havendo nada mais a tratar, nem mais nenhum acordo para as demais 

matérias, suspendo os trabalhos. Antes, convoco a continuação desta reunião 

extraordinária para amanhã, dia 6 de agosto, às 14h30min, neste plenário. Se 

amanhã houver o acordo, nós poderemos votar a LDO.  

Declaro suspensa esta reunião.  

Tenham todos uma boa tarde. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Reabertura. 

Declaro iniciada a 14ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes da respectiva pauta. 

 Não havendo número ou não havendo presença, melhor dizendo, encerro a 

presente reunião e convoco a seguinte para o dia 2 de setembro de 2014, às 

14h30min. 

 Obrigado.  


