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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro iniciada a 18ª 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica 

localizada nas bancadas.  

 Não há quórum para deliberação nas representações da Câmara e do 

Senado. 

 Eu não vou encerrar esta reunião ordinária, porque vou convocar outra, de 

audiência pública, com a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, às 15 horas. Eu 

vou suspender esta sessão ordinária, uma vez que, logo após a audiência pública, 

vamos ver se conseguimos votar vários projetos, como o do AERUS, porque os 

trabalhadores estão esperando, já há decisão da Justiça, enfim, vários setores estão 

esperando, senão ficamos com a responsabilidade nas nossas costas, o que não é 

bom para o Congresso, nem para nenhum de nós. 

 Suspendo esta reunião ordinária e convoco outra, a de audiência pública com 

a Ministra do Planejamento, neste plenário. Assim que terminar a audiência pública, 

nós reconduziremos a nossa pauta normal.  

 João, o homem que representa Caicó, veio de lá correndo; outro veio 

correndo do Pará, outro veio de Roraima — tem gente de todo o lado aqui —, outro 

do Sul, outro da Bahia. 

A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - E de Lagoa Vermelha. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E também de Lagoa 

Vermelha.  

Daqui a pouco a Ministra chega, e nós vamos dar início à audiência pública. 

Está suspensa a reunião.  

(A reunião é suspensa.) 
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Reunião suspensa.  
 

O SR. DEPUTADO IZALCI - O Governo não consegue ouvir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro ainda reiniciada a 

18ª Reunião Ordinária, mas, em virtude do início da Ordem do Dia, nos plenários do 

Senado Federal e da Câmara dos Deputados, suspendo os trabalhos, antes 

convocando a continuação desta reunião para amanhã, dia 12 de novembro, quarta-

feira, às 14h30min, no Plenário 2, da Câmara dos Deputados. 

 Convoco também reunião do Colégio de Líderes para amanhã, dia 12, às 14 

horas, na Sala de Reuniões da Presidência. 

 Declaro suspensa a reunião. 

 Muito obrigado. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 Está aqui o Senador Vital do Rêgo, que é o Relator da nossa LDO 2015. 

Havia uma solicitação, Senador, para que V.Exa. aqui estivesse, no caso de 

responder alguma dúvida que porventura surgisse de algum Deputado ou Deputada, 

Senadora ou Senador. Esse é o primeiro ponto da pauta.  

 Segundo ponto da pauta: eu quero alertar que nós temos uma medida 

provisória da qual está como Relator o Senador Antonio Carlos Rodrigues, de São 

Paulo. Como ele está deixando o Senado, porque a Ministra Marta Suplicy está 

retornando àquela Casa, ele me comunicou que o PR deve indicar outro Relator, ou 

um Relator ad hoc — o Deputado Milton Monti pode sê-lo, porque é da Liderança do 

PR. Então, há esse pormenor.  

Também fizemos um acordo de votar o PLN do Aerus, do qual a Relatora é a 

Senadora Ana Amélia, que está presente. Estávamos na dúvida se a Senadora 

estava aqui ou não. Se ela não estivesse aqui, nós poderíamos ter problema, porque 

os Parlamentares não queriam votar se a Relatora não estivesse presente. Depois, 

nós vamos dar sequência aos outros projetos que, porventura, tivermos aqui 

condições de votar. Aí fica aberto.  

 Quanto a esses três, nós temos acordo: primeiro, a LDO; segundo, nomear, 

na medida provisória, um Relator ad hoc — não sei se o Deputado Milton Monti pode 

ser o Relator, eu nomeio V.Exa. —, e o PL 31, para que o Aerus saia daqui 

“voando”. Não existe mais a Varig, mas ele sairá “voando”. 

 Declaro reiniciada a 18ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

 Informe que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica 

localizada nas bancadas. 

 Há quórum na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

 Conforme decisão da 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de abril 

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

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

enviadas, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos membros das lideranças 

partidárias desta Casa. 

 Apreciação das atas. 
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 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas 

distribuídas anteriormente.  

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

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

14ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 5 e 6 de agosto de 2014; 15ª Reunião 

Ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2014; 16ª Reunião Ordinária, realizada 

em 14 de outubro de 2014; 17ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 28 e 29 de 

outubro de 2014; a 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 5 de novembro. 

As atas estão em votação na representação da Câmara.  

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

 Aprovadas por unanimidade. 

Os Senadores que aprovam as atas que eu acabei de mencionar 

permaneçam como se acham. (Pausa.)  

Aprovadas por unanimidade. 

Há sobre a mesa requerimento no seguinte teor: 

“Requeiro ao Plenário da Comissão a inversão da 

pauta, passando-se à imediata aprovação do Item nº 2, 

Relatório Preliminar das Emendas Apresentadas no 

Projeto de Lei nº 314, PLDO 2015, uma vez que esta 

matéria já teve apreciação iniciada quando da leitura do 

relatório da continuação da 12ª reunião, realizada no dia 2 

de julho de 2014.”  

O requerimento está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, para encaminhar o 

requerimento, Deputado Milton Monti. 

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

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Eu queria consultar V.Exa. e o nobre 

Senador Vital do Rêgo, Relator. Por questão de economia, há um acordo para votar 

aquela medida provisória do FIES e também a questão do Aerus. Nós não 

poderíamos fazê-la, uma vez que será rápida? Evidentemente, a votação do parecer 

preliminar ensejará uma discussão aqui no plenário. Nós poderíamos já votar os dois 

itens anteriormente e depois votarmos... 
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O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Nenhuma objeção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Acato. Agradeço ao 

Deputado Milton Monti a sugestão. 

Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório à apresentação 

da Medida Provisória nº 655/2014, do Congresso Nacional, que “abre crédito 

extraordinário em favor das Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 

5.400.000.000,00 (5 bilhões e 400 milhões de reais), para os fins que especifica.”  

Relator: Senador Antonio Carlos Rodrigues e o hoje nomeado ad hoc, 

Deputado Milton Monti.  

Não foram apresentadas emendas.  

Voto: pela aprovação da medida provisória, nos termos propostos pelo Poder 

Executivo. 

O Relator está com a palavra. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, como Relator ad hoc, 

fazendo a leitura do relatório, quero corroborar os termos do relatório do Senador 

Antonio Carlos Rodrigues, optando pela mensagem original, apresentada pelo Poder 

Executivo, ressaltando que não foram apresentadas emendas a esse crédito 

extraordinário.  

Portanto, sou pela aprovação, nos termos do projeto original. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Desculpe-me, Deputado 

Milton Monti, mas houve uma desinformação de minha parte. É preciso substituir o 

Relator, que deve ser um Senador, segundo o Regimento da Comissão. Está aqui a 

Senadora Ana Amélia, a quem peço que, dentro do nosso acordo, assuma como 

Relatora. 

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - A Senadora incorpora o parecer do 

Deputado Milton Monti em todas as suas sílabas. 

A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA  - Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Só para formalidade, 

conforme nós temos que seguir aqui. 

 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 por unanimidade. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 Requerimento para inclusão na pauta: 

  “Requerimento para inclusão na pauta do relatório 

apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2014, do Congresso 

Nacional.  

  Autora: Senadora Ana Amélia.” 

 A autora está com a palavra para apresentação do requerimento. 

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA  - Qual requerimento é esse? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É para inclusão na pauta, 

só. 

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - Sobre o que é, Presidente? Qual o 

tema? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É o PLN nº 31, do Aerus? 

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - Ah, é uma formalidade? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A autora está com a 

palavra. Apresentação do requerimento, o requerimento já foi aprovado.  

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - O requerimento já está aprovado por 

acordo de Liderança. 

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

votação na Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Em votação no Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. (Palmas.) 

 Apreciação do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 31/2014, do 

Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em 
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favor do Ministério da Previdência Social, crédito especial no valor de R$ 

248.265.342,00 (248 milhões, 265 mil e 342 reais) para os fins que especifica.” 

 Relatora: Senadora Ana Amélia. 

 Não foram apresentadas emendas. 

 Voto: pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo Poder 

Executivo.  

 A Relatora está com a palavra para apresentação do relatório. 

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - Lerei o relatório sucintamente, 

Presidente. 

“Esse crédito especial destina-se à atender a programação constante do 

Anexo I, do projeto em favor do Ministério da Previdência Social, com o objetivo de 

viabilizar o cumprimento de execução provisória da sentença proferida no Processo 

n° 0010295-77.2004.4.01.3400. A ação foi proposta contra a União, o Instituto Aerus 

e outros pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e pela Associação dos 

Funcionários Aposentados e Pensionistas da Transbrasil.  

A determinação judicial em questão foi exarada pelo Desembargador Federal 

Relator do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos seguintes termos: 

  “Ante o exposto, com amparo no § 7° do art. 273, 

combinado com o art. 461, § 3°, do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

recursal, nos termos em que formulado anteriormente (fls. 

1.144 — 5° volume), vale dizer, para que a União e o 

Instituto Aerus de Seguridade Social ‘mantenham os 

pagamentos de complementação de aposentadorias, 

pensões e auxílios-doença na exata forma como ocorriam 

às vésperas da liquidação dos denominados Planos Varig 

e Transbrasil, a partir de aportes mensais da União ao 

Aerus nos valores necessários’. Estabeleço o prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data da intimação, para o 

cumprimento desta decisão, findo o qual, sem 

cumprimento, incidirá multa diária, que fixo em R$ 

100.000,00 (cem mil reais).” 
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 Os recursos necessários à execução do crédito são oriundos do superávit 

financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, relativo à 

Contribuição Social sobre o Lucro Liquido das Pessoas Jurídicas. 

 O Poder Executivo, em sua Exposição de Motivos n° 00189/2014/MP, 

esclarece que, de acordo com o que preconiza o art. 39, § 4°, da Lei n° 12.919, de 

24 de dezembro de 2013 (LDO 2014), a abertura deste crédito não afetará a 

consecução da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício, uma vez 

que serão consideradas na avaliação de receitas e despesas de que trata o art. 9° 

da Lei Complementar n° 101, de 2000, relativa ao quinto bimestre de 2014. 

 Ademais, ainda de acordo com a aludida exposição de motivos, o presente 

crédito não implicará alteração do Plano Plurianual 2012-2015, aprovado pela Lei n° 

12.593/2012, pois se trata de inclusão de ação constante de programa destinado 

exclusivamente a operações especiais, que não integram o aludido plano, conforme 

estabelece o parágrafo único do art. 5º da referida lei.” 

 Análise 

 Compete à Comissão fazer a análise. 

 O projeto de lei mostra-se de acordo com o que determina a legislação em 

vigor. 

 Voto 

 Ante o exposto, “verificamos que a iniciativa, além de seu inegável mérito, 

uma vez que visa cumprir determinação judicial, não contraria os dispositivos 

constitucionais e os preceitos legais pertinentes. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 31, de 2014, 

do Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo.” 

 Esse é o voto, Sr. Presidente. (Palmas.) 

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

discussão. 

 Está inscrito o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu quero apenas ressaltar aqui 

que nós somos totalmente favoráveis ao mérito desse projeto, haja vista que 

dezenas de pessoas passaram quase 1 ano aqui nos corredores da Casa. Esse 

assunto nós poderíamos ter resolvido há algum tempo. 
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 Quero parabenizar a nossa Senadora Ana Amélia por essa iniciativa, por ser 

a nossa Relatora. Eu acho que aqui nós estamos fazendo justiça. 

 Quero só registrar, para que o Governo tenha consciência, que não só 

abertura de crédito relacionada a isso, mas qualquer abertura de crédito, quando já 

se ultrapassou inclusive a meta, é crime contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Faço esse registro, mas isso é problema do Governo. O Governo tem o seu 

entendimento. Digo isso só para ficar registrado. 

 Queremos aqui parabenizar a Relatora. Somos pela aprovação, de acordo 

com o entendimento que fizemos. Acho que esta Casa faz muita justiça com relação 

a esse tema. 

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

palavra a Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, Presidente, é também para referendar. O Democratas tinha a posição de 

só votar a LDO de 2015. Nós abrimos duas exceções, em relação ao FIES, pela 

natureza e pela importância, e em relação ao Aerus, por se tratar de uma questão 

judicial e pela representatividade. Por isso, o Democratas fez o acordo de votação 

do brilhante relatório da nossa Senadora Ana Amélia. 

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

Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sras. 

Senadoras, Srs. Deputados e Srs. Senadores, da mesma forma com que a 

Professora Dorinha se pronunciou agora, o acordo feito pelo PSDB também se 

deveu aos dois projetos, porque achamos da maior importância que eles sejam 

votados: o relatado agora pela Senadora Ana Amélia, porque é uma questão de 

justiça atender aos associados do Aerus, que estão há anos lutando para 

reconhecer um direito que lhes é devido, e também o que põe recursos para o FIES. 

Fora isso, nós não votaremos nenhuma outra matéria, a não ser a que foi objeto do 

acordo também, a da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

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

Relatora, Senadora Ana Amélia. 
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 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA - Eu queria agradecer, Presidente, em 

primeiro lugar, à Oposição, aqui representada pelo Deputado Izalci, do PSDB, pela 

Professora Dorinha, do Democratas, pelo Senador Flexa Ribeiro, do PSDB. 

 Nesse entendimento da Oposição, ela leva em conta, é claro, os aspectos 

sociais da relevância da aprovação do PLN 31, que tenho a honra de relatar. 

 Eu preciso também agradecer a V.Exa., Sr. Presidente, pelo empenho na 

inclusão da pauta e em todos os procedimentos regimentais necessários para que 

chegássemos nesta tarde a aprovar esse PLN. 

 Quero agradecer também ao Senador Waldemir Moka, que teve uma atuação 

extraordinária nesse processo, vem acompanhando-o como Presidente da 

Comissão de Assuntos Sociais; à Senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná; ao 

Senador Pimentel, que havia me assegurado que havia a disposição dessa votação; 

a todos os Deputados e Senadores que ajudaram nesse empenho e ao nosso 

Presidente da Comissão de Orçamento, Senador Vital do Rêgo, que terá agora a 

missão do conjunto geral de um tema um pouco mais complexo. 

 Quero agradecer e dizer que, com isso — Graziella Baggio, você que está 

presente, e toda a representação, todos os representantes do Fundo Aerus —, nós 

estamos aqui, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, Oposição e Governo, do 

mesmo lado, em favor de uma causa que é de vocês. 

 Solicito a aprovação. 

 Muito obrigado, Presidente Devanir Ribeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Antes de colocar em 

votação, eu também quero agradecer principalmente ao Senador Waldemir Moka, 

que anteriormente e hoje prestou um relevante serviço. Foi o que nos coordenou, 

que nos juntou, com todo o empenho nosso. V.Exa. ainda não tinha chegado. Ele 

batalhou. Eu esperei que V.Exa. chegasse, para que nós pudéssemos chegar a 

esse acordo. Eu acho que é um acordo salutar para todos nós, para a Casa e, 

principalmente, para aqueles que precisam desse dinheiro, precisam receber. É, 

inclusive, uma decisão judicial. 

 Então, agora o relatório está em discussão. (Pausa.) 

 A discussão está encerrada. 

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

 Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. (Palmas.) 

 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”. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, antes de leitura, eu quero fazer 

uma questão de ordem. 

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

Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, com fundamento no art. 131 do 

Regimento Comum do Congresso Nacional, venho apresentar questão de ordem, 

com o objetivo de exigir o cumprimento do § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, que determina: 

  “Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que 

a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 

Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, 

limitação de empenho e movimentação financeira, 

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 

orçamentárias.(...) 

  § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e 

fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 

cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em 

audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 

da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas 

estaduais e municipais.” 

 A última vez que o Secretário do Tesouro Nacional compareceu perante esta 

Comissão foi em junho de 2012, quando o Sr. Arno Hugo Augustin Filho se prestou 
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a apresentar esclarecimento quanto ao cumprimento das metas fiscais referentes ao 

segundo e ao terceiro quadrimestres de 2011 e ao primeiro quadrimestre de 2012. 

 O segundo e o terceiro quadrimestres de 2012, os três quadrimestres de 2013 

e o primeiro e o segundo quadrimestres de 2014 estão pendentes de explanação 

perante este Plenário, conforme consta da relação das audiências públicas 

realizadas nesta Comissão. 

 Dessa forma, solicitamos a V.Exa. que proceda à marcação da audiência 

pública ainda para a próxima semana, para receber o Secretário do Tesouro 

Nacional, a fim de que este apresente os esclarecimentos quanto ao cumprimento 

das metas fiscais referentes ao segundo e ao terceiro quadrimestres de 2012, aos 

três quadrimestres de 2013 e ao primeiro e ao segundo quadrimestres de 2014. 

 Essa era a minha questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A questão de ordem está 

acatada pela Mesa. Nós estamos, inclusive, conversando com a assessoria da 

Comissão. O mais breve possível nós comunicaremos à Comissão, e o 

representante do Tesouro Nacional estará por aqui, prestando contas inclusive com 

relação à solicitação feita por V.Exa. na questão de ordem. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Pela ordem, Sr. Presidente. 

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

ordem, a Senadora Gleisi Hoffmann. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - É só para fazer um 

esclarecimento, para não haver dúvidas, em relação à colocação do Deputado. Na 

realidade, o Secretário do Tesouro não veio aqui porque nós não tivemos sessões. 

Aliás, nós não tivemos sessões do Congresso Nacional, estávamos em período 

eleitoral. 

 Então, é só para que fique claro que não há por parte do Governo nem por 

parte do Secretário do Tesouro nenhuma recusa de vir a esta Casa para fazer os 

esclarecimentos. Tão logo V.Exa. marque a audiência, ele estará aqui. 

 Eu apenas gostaria de fazer esse esclarecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Foram feitos vários 

contatos com o Secretário do Tesouro. Ocorre que nós tínhamos o problema 

eleitoral, nós tínhamos problemas aqui no Congresso, nós tínhamos o problema das 

nossas eleições, nós tínhamos vários tipos de problemas que foram acumulando ao 
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longo do tempo e perduraram até agora. Passada essa fase, talvez nós consigamos 

o êxito de trazê-lo aqui, para que nós possamos ouvi-lo. 

 Então, voltando: 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. 

 Voto: pela aprovação na forma ora apresentada, com as alterações do texto 

da parte especial em virtude do acolhimento de parte das emendas. Quanto às 14 

emendas apresentadas, o Relator apontou aprovação das Emendas nºs 2, 7, 8 e 14; 

aprovação parcial das Emendas nºs 3, 4, 6, 12 e 13; e rejeição das demais. 

 Na continuação da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de julho de 2014, o 

Relator apresentou o relatório preliminar com emendas, cuja apreciação foi adiada.

 O relatório preliminar está em discussão. O prazo de destaques está iniciado 

e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 

do Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento. 

 Com a palavra o Relator. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Sr. Presidente, Sras. Senadoras e Srs. 

Senadores, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, este relatório preliminar é de amplo 

conhecimento de V.Exas. Nós o protocolamos na Comissão na data aprazada, no 

dia 2 de junho de 2014. 

 Eu saúdo V.Exas. pela compreensão. Embora tardiamente, o Congresso 

Nacional entende que é necessário, primeiro, um relatório preliminar que faça o 

regramento daquilo que nós poderemos conjuntamente, o Relator e V.Exas., 

oferecer ao País e ao Orçamento de 2015 como proposta da LDO. 

 Nós não poderíamos avançar na LDO, embora tecnicamente estejamos 

estudando com a nossa assessoria ao longo dos últimos meses, porque não temos 

o script necessário, as condições mínimas para que, votada nesta Comissão, 

possamos apreciá-la no Congresso Nacional.  

 Portanto, passo ao relatório preliminar. 

 Foram apresentadas 14 emendas. Todas as 14 emendas, Sras. e Srs. 

Senadores e Deputados, vieram da Oposição, como metas de aperfeiçoamento 
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deste relatório preliminar. Este Relator acatou 9 das 14 emendas, e as 5 que não 

acatou são emendas que nós vamos discutir na proposta da LDO. Elas não tinham 

espaço no relatório preliminar, mas, sim, receberão toda a nossa atenção no 

relatório definitivo, que é a feitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Nós precisamos oferecer ao País a estabilidade institucional — jurídica, 

orçamentária e fiscal —, que o povo brasileiro espera, a partir da elaboração desta 

LDO, em que eu conto com o apoio de V.Exas. 

 Notadamente, de hoje em diante, com a deliberação do Sr. Presidente, nós 

vamos oferecer 10 dias de prazo para emendamento. Durante esses 10 dias, esta 

Relatoria estará aberta para discutir a LDO de 2015 com V.Exas., com as 

Lideranças aqui representadas. 

 Em face do exposto, somos pela aprovação do relatório preliminar sobre o 

projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 na forma apresentada, com as 

alterações do texto da parte especial, em virtude do nosso voto pelo acolhimento de 

quase todas as emendas apresentadas. 

 É o meu voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em discussão o 

relatório preliminar. 

 Com a palavra o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, primeiro, quero registrar que a 

Oposição sempre busca aperfeiçoar esta matéria e colaborar para que haja 

realmente uma gestão melhor. 

 De qualquer forma, Deputado Vital do Rêgo, eu só gostaria de deixar claro, 

até para esclarecer a todos, que eu entendi que V.Exa. — e o Presidente — acatou 

como acordo também a inclusão da emenda do orçamento impositivo. V.Exa. pode 

confirmar? 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - O orçamento impositivo... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sim, vai ser apresentada a emenda. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - ...está sendo discutido hoje na Casa, 

na Câmara dos Deputados. Eu espero que hoje nós possamos ter uma definição. A 

partir da definição do orçamento impositivo, nós vamos acolher todas as sugestões 

que vierem desta feitura, desta legislação recém-aprovada na Câmara. 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI  - De qualquer forma, nós estaremos apresentando 

uma emenda à LDO com relação ao orçamento impositivo, a pedido de V.Exa.  

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Que será discutida... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - ...e acatada. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - E V.Exa. sabe da minha sensibilidade 

com a matéria. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sim, mas... 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO  - Vamos acatar, de acordo com a 

decisão da Câmara. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Agradeço a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em discussão o 

relatório preliminar. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queira discutir, a discussão e o prazo para 

apresentação de destaques estão encerrados. 

 Não houve destaques. 

 Encerrada a discussão do relatório, quero fazer uma correção, Deputado 

Izalci. Aqui, nós temos por hábito dizer que é orçamento impositivo. Não é 

orçamento impositivo; são emendas individuais impositivas. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - V.Exa. tem razão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - De fato, o Orçamento seria 

impositivo se todos nós aqui cumpríssemos... Quando nós votamos o Orçamento, 

nós temos que acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária. Não basta 

aprovar. Nós temos que fiscalizar a execução. O que nós estamos votando aqui... As 

emendas individuais, elas são impositivas... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - É isso mesmo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ...desde que também 

tenha o cumprimento das nossas... O Governo também tem as suas saídas 

arrecadatórias. 

 O relatório preliminar está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados, ressalvados os destaques.  

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 
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 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela ordem, com a palavra 

o Senador Vital do Rêgo, nosso Relator. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Sr. Presidente, eu participei, ao final, do 

entendimento e gostaria de louvar, pela desobstrução específica da pauta, tanto as 

Lideranças do Governo quanto as Lideranças da Oposição. E não tive oportunidade, 

já que cheguei atrasado à reunião que antecedeu a esta, a reunião dos Líderes, de 

fazer um apelo ao Deputado Izalci, à Deputada Professora Dorinha, ao Senador 

Flexa Ribeiro e à Senadora Gleisi Hoffmann. 

 O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em área do Nordeste, está hoje 

quase sem funcionamento, porque todas as janelas da fachada da sua sede, por 

força da maresia, estão comprometidas. Então, nós não temos as sessões plenárias. 

 O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, no 

uso de suas atribuições, encaminhou uma solicitação, em relação ao item 6 da 

pauta, de remanejamento de recursos da esfera da Justiça Federal, para resolver o 

problema do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. 

 Eu tenho em mãos — uma cópia está na Secretaria — a solicitação do 

Ministro Francisco Falcão ao Deputado Devanir Ribeiro, nosso Presidente. Ele está 

dizendo que vai fazer o remanejamento de 8 milhões de reais da Justiça Federal em 

Uberlândia para o Tribunal da 5ª Região. É um remanejamento dentro do próprio 

orçamento do Poder Judiciário. 

 Eu faria um apelo à Oposição — não é nenhuma matéria do Executivo — 

para que nós pudéssemos aprovar o PLN nº 9. 

 A SRA. SENADORA ANA AMÉLIA  - É remanejamento? 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - É só remanejamento, da Justiça 

Federal para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que possa voltar a 

funcionar. É preciso consertar as vidraças que estão hoje prejudicadas. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Relator, eu quero ressaltar — sei do esforço 

de V.Exa. — que nós temos também questões do Paraná, do Distrito Federal... 
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Temos várias questões de remanejamento também. Eu pediria a V.Exa. que tivesse 

um pouco de paciência, porque tanto eu quanto a Professora Dorinha estivemos em 

reunião com a nossa bancada. Inclusive extrapolamos aquilo que foi determinado 

pela bancada. Nós tivemos que abrir exatamente em função do mérito do Aerus e da 

medida provisória, que diz respeito a financiamento, não a Orçamento. 

Portanto, peço paciência a V.Exa., para que ainda hoje levemos essa 

situação à bancada para darmos uma resposta a V.Exa. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Agradeço a V.Exa. e faço minhas as 

expressões do Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Solicito pressa na 

decisão de V.Exas., haja vista que o tribunal está tendo prejuízo no funcionamento 

das suas sessões plenárias. 

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

discutir, ao Senador Waldemir Moka. 

  O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, eu percebo que a 

Oposição está com a máxima boa vontade, coisa que já foi demonstrada hoje. Eu 

proponho fazermos uma reunião sobre aquilo que não representa recurso, mas sim 

adequação orçamentária.  

No caso do pleito do Senador Vital do Rêgo, é importante porque fica uma 

decisão política, mais à frente, em relação a recursos e tudo o que puder ser feito 

para avançarmos na hora em que tivermos uma definição ou uma negociação que 

envolva as emendas individuais impositivas e outras questões que a Oposição 

legitimamente pretende votar. Eu acho que assim nós já avançaríamos. Eu 

proponho isso.  

Nós temos de ter, da parte do Governo, alguém que tenha autonomia para 

deliberar. É claro que a definição é do Governo, mas precisamos de alguém que 

possa sentar para deliberar. Eu me proponho a ajudar, Senadora Gleisi, já que tenho 

alguma experiência aqui: já presidi esta Comissão. Se não houver um entendimento 

aqui, nós não vamos votar nem avançar nesta agenda. Então, é preciso chegarmos 

a esse entendimento.  

 Sr. Presidente, esta é apenas uma sugestão de alguém que já passou por 

onde V.Exa. está, alguém que quer contribuir para que possamos avançar, mas sem 

atropelar, em momento algum, a decisão legítima e a posição política da Oposição 

nesta Casa.  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Concedo a palavra ao 

Sr. Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma 

questão de ordem. Eu não escutei V.Exa. deferir ou estabelecer, conforme 

determina a Resolução nº 1, o prazo para a emenda — o prazo máximo é de 10 

dias. Eu queria que V.Exa. comunicasse à Comissão qual seria o prazo para a 

apresentação de emendas ao texto da LDO. 

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

Senadora Gleisi, que estão inscritos, peço a V.Exas. apenas um minuto. 

Respondendo, como nós estamos muito atrasados, o Regimento estabelece até 10 

dias. Nós estamos prorrogando até 8 dias, que será na quinta-feira da semana que 

vem, dia 20.  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Quinta-feira, dia 20, no máximo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, o prazo fatal que 

estou propondo é a próxima quinta-feira, para que tenhamos tempo hábil para todos 

apresentarem suas emendas e seus questionamentos e para que o Relator tenha 

tempo hábil para nos apresentar um relatório consistente. Acredito que S.Exa. tem 

competência e capacidade para isso. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Sr. Presidente, na quinta-feira, ao 

encerrar o prazo, ou na outra quarta-feira, eu já estarei com o meu relatório pronto. 

Eu me comprometo com V.Exa. 

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

Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu sei que vários aspectos têm 

de ser votados. Por isso, pedi que conversássemos na bancada. Mas eu queria 

pedir a compreensão do Governo porque, na prática, nós não temos apenas o 

Governo Federal: nós temos os Governos Municipais e Estaduais. Nós temos 

diversos Prefeitos nos Municípios que respondem em função da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

 Portanto, não podemos, de forma alguma, mudar a regra no meio do jogo. 

Não adianta, numa partida de futebol, aos 30 minutos do segundo tempo, querer 

mudar a regra. Mas é o que está acontecendo aqui. O Governo quer mudar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O Congresso Nacional aprovou uma LDO com metas, 
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aprovamos as metas, e o que está acontecendo agora é que, no finalzinho, o 

Governo quer mudar a regra do jogo, por não ter conseguido administrar o País de 

forma responsável. Esse é o entendimento.  

 Nós precisamos fazer este debate porque nós somos espelho para os 

Estados e Municípios. Daqui a pouco, eles estarão aprovando a mesma coisa, e 

muitos Prefeitos respondem por causa de uma conta de luz ou de uma conta de 

água, e nós não estamos levando a sério a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

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

Senadora Gleisi Hoffmann. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente, eu queria apenas 

parabenizar o nosso Relator, Senador Vital do Rêgo, pelo relatório preliminar à Lei 

de Diretrizes Orçamentárias que S.Exa. apresentou. Sabemos que extrapolamos o 

prazo, mas votamos hoje.  

Agradeço também à Comissão, aos Srs. Senadores e, inclusive, à Oposição 

por este voto, que eu acho importante para darmos sequência a esta matéria que é 

fundamental para a gestão do País.  

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. por seu trabalho e dedicação e, sobretudo, 

pela paciência que precisará ter principalmente na avaliação das emendas.  

Ao dialogar com o Senador Moka, gostaria de dizer que o Governo está 

aberto a esta discussão. Eu vou conversar com o Líder do Governo no Congresso, 

nosso Senador Pimentel, para podermos, Senador Moka, fazer este debate e 

reforçar a visão que V.Exa. coloca aqui, ou seja, que nós não estamos criando ou 

aumentando a receita em muitos créditos. Estamos somente remanejando a receita, 

e a execução financeira, obviamente, vai depender de disponibilidade. 

Deixo claro a esta Casa que a mudança que o Governo mandou à Casa, 

exposta ontem pela Ministra do Planejamento, a LDO de 2014, não configura, em 

nenhum momento, crime de responsabilidade fiscal. É importante deixar isso claro. 

Este é um debate que temos de fazer sobre a política fiscal. Superávit primário é um 

instrumento de gestão da administração fiscal do País. É um debate que nós temos 

de fazer, e eu louvo a Presidenta Dilma e a Ministra Miriam Belchior, por mandar 

para esta Casa, de maneira clara, a discussão sobre a alteração da meta do 

superávit primário, mas obviamente não será hoje aqui o fórum para esta discussão.  
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Apenas queria deixar registradas essas palavras e novamente reiterar meus 

parabéns ao nosso Senador Vital do Rêgo, Relator da LDO. 

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

Waldemir Moka. 

O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, quero parabenizar o 

Senador Vital do Rêgo. Acho importante o prazo de quinta-feira e, na outra quarta-

feira, já poderemos ter o prazo definido para votar a LDO. 

Quero dizer ao Deputado Izalci que em momento algum eu estou avançando 

na questão fiscal. Eu estou apenas defendendo aquilo que é o remanejamento. Na 

hora em que pudermos fazê-lo, em algum momento nós vamos ter que ir à votação 

aqui, para sabermos se haverá ou não a modificação. Se houver condição 

orçamentária, estas questões precisam estar adequadas.  

A Oposição também tem interesse em algumas questões que certamente se 

fazem necessárias nos Estados e nos Municípios. Por isso, eu deixei claro, sem 

atropelar — eu apenas me posicionei —, se necessário, para intermediar uma 

discussão que eu acho importante para avançarmos nestas questões aqui 

discutidas.  

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

Deputado Reginaldo Lopes. 

O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES - Sr. Presidente, quero parabenizar 

o Senador Vital do Rêgo pela aprovação do relatório preliminar, por construir este 

acordo, bem como todos os partidos, em especial, a Oposição e toda a nossa Casa. 

Em relação ao PL nº 9, quero dizer que a ampliação da Justiça Federal em 

Uberlândia é, de fato, uma obra importante, mas, diante do fim do ano, acho difícil a 

aplicação da totalidade do recurso. Em que pese não ter havido um posicionamento 

do Conselho Nacional de Justiça, eu acredito que o remanejamento de 8 milhões e 

406 mil reais é para o bem público.  

Nós temos um compromisso aqui, e é importante que no Orçamento de 2015 

possamos remanejar recursos para recompor esta importante obra para toda a 

Justiça, para a região do Triângulo Mineiro, em especial, para a cidade de 

Uberlândia.  

É esse compromisso que eu peço à Casa.  
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O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Permita-me, Sr. Presidente. Primeiro, 

gostaria de louvar o cuidado que V.Exa. tem para com o Triângulo Mineiro. É por 

isso que V.Exa. tem um respeito tão grande da população de Uberlândia, de 

Uberaba, enfim, do Triângulo Mineiro. 

 Quando recebemos — o Deputado João Maia é o Relator desta matéria e 

conhece, com muito mais profundidade, a realidade da 5ª Região — do Ministro 

Francisco Falcão o endereçamento para o remanejamento, recebemos também o 

comprometimento de S.Exa. em relação ao início das obras em Uberlândia, que 

ainda se encontra num processo burocrático, já que não houve nenhum empenho 

dos recursos. Com base no espelho de 31 de outubro de 2014, que eu tenho, elas 

serão integralmente alocadas no primeiro semestre de 2015. Foi o compromisso do 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES - Obrigado. Parabéns, nobre 

Relator.  

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

João Maia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Eu queria, Senador Vital do Rêgo, louvar a 

atitude do Deputado Reginaldo Lopes, que foi meu colega de Comissão. S.Exa. 

demonstra uma grande responsabilidade com o Estado dele e com o Brasil.  

Eu gostaria de autorização para relatar o PL nº 9, que prevê um crédito 

suplementar de 41 milhões 455 mil para a Justiça. Eu vou lê-lo, porque atinge a 

Justiça Federal com 25 milhões; a Justiça Federal de 1º Grau, com 23 milhões; a 

Justiça Regional Federal da 3ª Região; a Justiça Regional Federal da 5ª Região; a 

Justiça Eleitoral; a Justiça do Trabalho; e o Ministério Público da União. 

Atendendo ao pedido de urgência feito pelo Presidente do Superior Tribunal 

de Justiça, Dr. Francisco Falcão, estamos propondo a aprovação do PL nº 9, com 

uma emenda de remanejamento para a 5ª Região no valor de 8 milhões.  

Portanto, por economia processual, estamos votando a favor da aprovação do 

projeto, na forma que nos foi enviado, com a emenda do Relator que faz a 

transferência do recurso de 8 milhões para a 5ª Região, que é uma solicitação, 

Deputado Reginaldo Lopes, do Presidente do Superior Tribunal de Justiça.  

Esse é o voto do Relator.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Sr. 

Senador Flexa Ribeiro.  

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente Devanir Ribeiro, também 

quero parabenizar o Senador Vital do Rêgo. S.Exa. recebe os parabéns diariamente 

porque é um soldado do Governo no Congresso Nacional e faz os projetos andar 

com competência.  

Quero dizer a V.Exas. que o PSDB vai obstruir, a partir de agora, qualquer 

votação na Comissão de Orçamento.  

Nós vamos atender ao pedido do Senador Vital do Rêgo, por acharmos 

importante a solicitação do Ministro Falcão de fazer um remanejamento só de 

valores, para atender um caso de urgência no Recife. 

O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Obrigado, Senador Flexa. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Portanto, Sr. Presidente, vamos 

concordar com a votação deste remanejamento, mas peço a V.Exa. que, tão logo 

conclua o remanejamento, encerre esta sessão.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Deputado João Maia se 

antecipou, e o nosso Relator apresentou aqui uma emenda. É o Projeto de Lei nº 9? 

(Pausa.) 

Deputado João Maia, eu também estava com pressa, porque tenho outra 

audiência fora daqui. Por isso, estou correndo. Nós temos de pedir inversão de 

pauta, inversão da ordem. Se não o fizermos, não poderemos colocar em votação. 

Então, primeiro, tem que colocar em votação a inversão de pauta. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - A inversão de pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Inversão de pauta. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Solicito a inversão de pauta, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pode fazer por... 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Sr. Presidente, solicito a inversão de 

pauta do item 6, referente ao PLN nº 9, de 2014, com o apoio dos companheiros 

Deputados.  

Quero agradecer profundamente ao Deputado Reginaldo Lopes; ao Relator, 

que se aprofundou na matéria; ao Senador Flexa Ribeiro, que compreendeu a 
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urgência e a necessidade tanto da Justiça do Trabalho, quanto do Superior Tribunal 

de Justiça. 

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

inversão de pauta está em votação. (Pausa.) 

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado na Câmara. 

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado, na Representação do Senado. 

 Em votação o PL nº 9, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das 

Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, e do Ministério Público da União, crédito 

suplementar no valor de R$ 41.455.831,00 (41 milhões 455 mil e 831 reais), para 

reforço de dotações constantes na Lei Orçamentária vigente. 

 O Deputado João Maia é o Relator. S.Exa. já apresentou o seu relatório. Não 

foi apresentada nenhuma emenda. 

 Em votação. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, há a emenda que remaneja 

os recursos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há, sim. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - A emenda do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação a emenda, na 

forma do substitutivo apresentado, o qual contempla a emenda do Relator. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Relator está com a 

palavra, para a apresentação do relatório. 

O Deputado João Maia é que tem de apresentar, mas ele já apresentou o 

relatório. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, nós já apresentamos o 

relatório, quer dizer, nós estamos aprovando o substitutivo. A única coisa que nós 

estamos mudando é a realocação de recursos para a 5ª Região, atendendo a um 

pedido do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em discussão o relatório. 

 Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão está encerrada.  

Há, sobre a mesa, uma contestação do Deputado Jaime Martins. 
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  Com base no art. 148 da Resolução nº 1 de 2006, do 

Congresso Nacional, proponho a presente contestação à 

admissibilidade da Emenda do Relator nº 1 ao PLN nº 9, 

de 2014.  

Como o Deputado Jaime Martins, autor da contestação, não se encontra 

presente, fica prejudicada a sua contestação. 

Em votação o relatório, na Representação da Câmara dos Deputados.  

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação, na Representação do Senado.  

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado por unanimidade. 

Encerrados os nossos trabalhos, agradeço... 

O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES - Sr. Presidente, só um minuto. 

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

gentileza. 

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, já foi dito pelo 

Senador Flexa de Lima, mas eu gostaria de trazer ao conhecimento desta Comissão 

que, embora tenha chegado a tempo de tomar algumas atitudes em prol da 

obstrução, não o fiz, em respeito aos entendimentos já feitos pelo Senador Flexa.  

Houve uma situação, há pouco, à tarde, na Comissão Mista de Controle das 

Atividades de Inteligência, que não nos deixou outra saída senão reagir com a 

mesma prática.  

Nós apresentamos um requerimento, primeiro, pedindo à Comissão... A 

Comissão Mista de Controle das Atividades da Inteligência se reúne de forma 

secreta, fechada, com a presença só de Parlamentares — isso é regimental. Mas 

qualquer Parlamentar que queira participar de uma reunião, por requerimento de um 

dos membros, aprovado, ele pode participar.  

Eu fiz um requerimento para ter a presença do Deputado Ronaldo Caiado, 

Vice-Líder do Democratas. Embora houvesse sete assinaturas de Senadores e de 

Deputados presentes, o quórum qualificado para deliberar, e quatro presentes na 

hora, quórum para a sequência dos trabalhos, o PT, na pessoa do seu Vice-Líder, 
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obstruiu a votação, impedindo a aprovação do requerimento e a aprovação dos 

requerimentos que nós tínhamos na sequência, para esclarecer, através do Ministro-

Chefe de Segurança da Presidência da República, qual o conhecimento que o 

Planalto tem deste convênio entre o MST e a Venezuela, que trata de temas de 

natureza de Estado, de natureza política, o que, no nosso entendimento, fere a 

soberania nacional, não é prerrogativa de um movimento que nem sequer 

personalidade jurídica possui. Ali, o Ministro da Venezuela dizia claramente que se 

tratava de um convênio para fortalecer as ações para a revolução socialista em 

ambos os países. 

 Pois bem. Diante desta atitude do PT de impedir que a Oposição possa atuar 

na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência — já conversei com a 

Liderança do Democratas e dos demais partidos —, após essas votações 

realizadas, até que haja entendimento para que a democracia prevaleça na Casa, no 

Congresso, especialmente, porque estamos tratando de Comissões Mistas, 

portanto, que representam o Congresso brasileiro, para que a democracia prevaleça, 

nós, do PSDB, não podemos abrir mão de que a Oposição seja respeitada e possa 

atuar.  

Diante disso, a mesma prática usada para nos impedir será a que usaremos 

aqui na Comissão Mista. Todas as alternativas regimentais que nos possibilitem 

obstruir serão colocadas em prática, até que haja diálogo e respeito à nossa 

participação na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. 

 Portanto, Sr. Presidente, é esta a consideração que eu queria fazer, em 

respeito a V.Exa. Não é nosso propósito impedir a votação da LDO, não é nosso 

propósito impedir a aprovação do Orçamento, mas não queremos aprovar nem a 

LDO nem o Orçamento num ambiente de absoluto cerceamento das ações da 

Oposição, o que seria acabar com a democracia. É isso.  

Eu não tenho clareza do que o Deputado Reginaldo terá a dizer. Eu não tenho 

nenhuma dificuldade, Deputado Reginaldo, de dizer que, após o término da reunião, 

me exaltei com V.Exa., pelo que eu peço desculpas, porque não é minha prática me 

exaltar. Mas reitero, de maneira veemente, até porque tenho na minha mão nota do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de que o Governador Aécio Neves 

cumpriu integralmente as suas obrigações constitucionais e teve suas contas 
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aprovadas, à unanimidade, pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, especialmente 

no que tange à aplicação dos recursos em saúde.  

Isso foi exaustivamente usado contra o candidato, na minha maneira de 

entender, de forma mentirosa, ao dizerem que ele não aplicou os recursos — 

chegaram a dizer que ele desviou os recursos. Eu me insurgi novamente contra a 

manifestação feita nesta Casa por V.Exa. de que o Governo de Minas não cumpria 

as suas obrigações constitucionais para com a saúde, porque eu tenho em mão 

documentos do Tribunal de Contas que comprovam que as contas do Governador 

Aécio Neves foram aprovadas, cumpriram-se integralmente suas obrigações 

constitucionais com a saúde.  

Lembrei a V.Exa. que nós somos testemunhas disso, porque o Governador 

Aécio Neves governou Minas até 2010 e em 2011, quando já era Senador, votou 

aqui, porque sempre lutou pela regulamentação da Emenda nº 29, por ser uma 

bandeira do PSDB — o PSDB promulgou a Emenda nº 29, por iniciativa do então 

Senador e Ministro da Saúde José Serra e do Presidente Fernando Henrique, com o 

apoio, é claro, desta Casa. Mas apoiou de maneira clara. 

Portanto, Deputado Reginaldo Lopes, quero reiterar o respeito por V.Exa. 

Quero dizer que não cabem entre nós palavras de exaltação ou de desrespeito, mas 

espero que concluamos, de uma vez por todas, este tema, à luz da verdade.  

O hoje Senador da República e então Governador Aécio Neves cumpriu 

integralmente as suas obrigações constitucionais como Governador de Minas 

Gerais, no que diz respeito às aplicações na saúde. Prova disso é a aprovação, que 

tenho em mão, de todas as suas contas no Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais. 

Peço a compreensão de V.Exa. e do Presidente.  

Muito obrigado. 

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

Reginaldo Lopes. Em seguida, terá a palavra o Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO REGINALDO LOPES - Sr. Presidente, na minha fala, eu 

também afirmei que, nos 12 anos do Governo do PSDB em Minas e no último 

mandato do então Governador Antonio Anastasia, hoje eleito Senador, ele solicitou 

ao Tribunal de Contas do Estado o que chamaram de Termo de Ajustamento de 
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Gestão — TAG, que foi relatado pelo Conselheiro Mauri Torres, que tinha sido Líder 

do Governo Aécio Neves na Assembleia Legislativa, àquela época Governador. 

 Nesse Termo, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas e assinado pelo 

Tribunal e pelo Governador Antonio Anastasia, no dia 18 de abril de 2012, há dois 

parágrafos importantes. O primeiro, que diz respeito às ações de serviços públicos 

de saúde, tem um cronograma de cumprimento de metas, que se inicia, no ano de 

2012, com 9,68%, passa para 10,84% em 2013 e chega ao mínimo constitucional, 

em 2014, de 12%.  

Esse primeiro parágrafo reconhece que é para cumprir a base de cálculo 

prevista no § 2º do art. 198 da Constituição Federal de 1988 até o exercício de 2014. 

Então, de fato, eles construíram esse Termo de Ajustamento de Gestão para atingir 

a meta constitucional em 2014. 

 Também há o segundo parágrafo, que diz respeito à manutenção de 

desenvolvimento do ensino. Também passa a assumir a responsabilidade de 

investimento crescente, que se inicia com 22,82% e chega, no ano de 2014, a 25%. 

 Baseados no Termo de Ajustamento de Gestão, nós temos aqui todo o 

parecer também, Deputado Domingos Sávio, e os documentos, tanto com o Termo 

de Ajustamento de Gestão, quanto com os votos de cada Conselheiro do Tribunal. 

Eles aprovam as contas baseados no Termo de Ajustamento de Gestão — TAG. É 

isso. 

O que eu quero dizer aqui é que, de fato, eu não menti. Eu fiz uma 

intervenção, dizendo que a Presidenta Dilma Rousseff estava, de fato, com muita 

transparência, comunicando à Casa que não ia cumprir a meta de superávit primário 

estabelecida pelo seu próprio Governo, e que o Governo do PSDB teria solicitado, 

posteriormente, o cumprimento de metas de investimentos constitucionais na saúde 

e na educação. 

 Então, sem muita polêmica, eu quero entregar à Comissão de Orçamento o 

Termo de Ajustamento de Gestão, que é uma invenção do Tribunal de Contas de 

Minas Gerais, e o voto de cada Relator. 

 É evidente que eu e o Deputado Domingos Sávio temos um bom 

relacionamento. Temos causas em comum pelas quais lutamos, sem estarmos no 

mesmo palanque e no mesmo partido. É evidente que isso faz parte do bom debate 
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político. A gente sempre estabelece aqui esse embate, evidentemente, repito, à luz 

da verdade. 

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

Izalci. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, quero apenas dizer 

que eu vou entregar a V.Exa. uma informação que nós tiramos agora mesmo, há 

poucos minutos, do site do Tribunal de Contas de que todas as contas foram 

aprovadas, e, mesmo tendo sido celebrado um Termo de Ajustamento de Gestão, 

ele foi celebrado preventivamente e não foi utilizado, porque foram cumpridos 

integralmente, mesmo no Governo Anastasia, os percentuais da área da saúde. 

 Reitero o meu respeito ao Deputado Reginaldo Lopes e, conforme ele termina 

falando com muita propriedade, embora nós estejamos em posições divergentes no 

que diz respeito ao campo político, nós temos uma convergência muito grande na 

luta por causas que envolvem especialmente Minas Gerais e a nossa região. 

 Muito obrigado, Deputado Reginaldo Lopes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu recebo os documentos 

de ambos, tanto do Deputado Reginaldo Lopes, quanto de V.Exa., Deputado 

Domingos Sávio, para que possamos arquivá-los.  

Quem irá dizer se vocês têm razão serão os mineiros, não seremos nós aqui. 

Como eu sou paulista, não sou eu que vou dizer quem está certo ou errado. 

 Com a palavra o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu só quero fazer um registro 

muito importante didaticamente. Quem é político sabe que o patrimônio do político é 

a palavra. Eu estive hoje nesta Comissão, representando a bancada do PSDB, e 

participei com V.Exa. da reunião, e nós fechamos um acordo de votação. Durante a 

reunião da Liderança com V.Exa., houve argumentos válidos no sentido de colocar 

aquilo que eram apenas transferências etc. Mesmo na reunião, nós dissemos que o 

nosso limite de aprovação era a LDO, mas abrimos mão para votar dois projetos: o 

Aerus e a medida provisória. 

 Aqui mesmo, V.Exa. fez um apelo, bem como o Senador Vital do Rêgo, para 

que votássemos esta questão do STJ. É óbvio que ninguém é contra o STJ, mas eu 

tinha uma orientação da minha bancada, da Câmara Federal, de não votar. Pedi a 

V.Exas. que tivessem um pouquinho de paciência, pois eu conversaria com a 
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bancada para que nós votássemos. Enquanto eu estava dando uma entrevista de 2 

minutos aqui ao lado, fizeram outro pedido, e foi aprovado o projeto. 

 Eu quero só registrar isso porque, daqui para frente, quando me chamarem 

para uma reunião de liderança, para um acordo, eu vou dizer que não vou participar, 

porque ninguém cumpre acordo. Eu faço este registro, para que isso não aconteça 

novamente. Quando estivermos falando como Líder pela Câmara, que depois não 

haja nenhuma forma de quebrar o acordo aprovado na reunião. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu acato o requerimento 

de V.Exa., mas eu acatei aqui em uma discussão que nós estávamos fazendo. Eu 

olhei para lá, V.Exa. não estava aqui, e o Senador Flexa Ribeiro, que estava 

presente, autorizou, e eu coloquei, pensando... A Comissão é mista. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não quero tirar nenhum mérito. O Senador Flexa 

Ribeiro tem toda a razão, tem autonomia para isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Comissão é mista, mas 

nós, tanto Senadores quanto Deputados, votamos aqui com o mesmo objetivo: nós 

votamos para atendê-lo. V.Exa. tem razão, mas o Senador Flexa Ribeiro também 

tem o seu mérito para nós aprovarmos. Aí, estamos de acordo. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Só para registrar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, concluída a votação 

da matéria constante do acordo de Líderes, eu encerro os trabalhos, mas antes 

convoco reunião ordinária para o dia 18 de novembro, terça-feira, às 14h30min, no 

Plenário 2 da Câmara dos Deputados. 

 Antes de dar a reunião por encerrada, quero lembrar mais uma vez que o 

prazo para a apresentação de emendas para a LDO de 2015 será de 13 a 20 de 

novembro de 2014, portanto, até a próxima quinta-feira. 

 Assim entendido, declaro encerrada esta reunião e agradeço a todos a 

presença e o trabalho que nós produzimos aqui hoje. 

 Vão com Deus! 

 Muito obrigado. 

 




