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         A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 1ª 
Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à eleição dos Vice-Presidentes da Mesa para 2015 e à 
definição das relatorias setoriais. 

 Há quórum para deliberação, mas gostaria de comunicar que esta reunião 

será suspensa para ser realizada a reunião de Líderes, porque hoje receberemos o 

relatório da LDO e a proposta vinda do Governo e designaremos os Relatores.  

Portanto, como não há consenso ainda sobre alguns relatórios, vamos 

suspender esta reunião. 

(A reunião é suspensa.) 
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A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 1ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização. 

 Esclareço que há quórum para deliberação na Representação da Câmara dos 

Deputados e na do Senado Federal. 

 O assunto que nós vamos tratar hoje é estritamente sobre a Medida 

Provisória nº 659, de 2014, do Congresso Nacional, que “abre crédito extraordinário, 

em favor dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa e de Encargos 

Financeiros da União, no valor de R$1.773.069.612,00, para os fins que especifica”. 

 A Relatora designada é a Deputada Gorete Pereira, que foi pela aprovação da 

medida provisória, na forma proposta pelo Poder Executivo. Quanto à emenda 

apresentada, a Relatora é pela inadmissibilidade. 

 Antes de conceder a palavra à Relatora, quero esclarecer que nós assumimos 

a Comissão de Orçamento com muitas matérias em atraso — muitas matérias em 

atraso —, contas de Presidente da República, e tudo o mais. Especificamente, esse 

crédito venceria no dia 20 de abril, segunda-feira, e vários Parlamentares pediram 

que não realizassem a reunião na segunda-feira porque terça-feira é feriado, 

portanto, não haveria quórum para essa votação. 

 Com a palavra a Relatora, Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 

Deputados, chegou esta medida provisória agora para mim, que já está totalmente 

passada. 

 Voto da Relatora. 

 “Do exame do crédito extraordinário, verificamos que a medida provisória 

atende aos pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes à relevância 

e urgência, tendo em vista a natureza da matéria. 

 Quanto à análise da adequação orçamentária e financeira, verificamos que a 

iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais 

pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano 

Plurianual 2012-2015 (Lei n°12.593, de 18/01/2012) e à sua conformidade com as 

disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 — LDO-2014 (Lei n° 

12.919, de 24/12/2013). 
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 A Exposição de Motivos n° 00208/2014/MP, da Ministra de Estado e 

Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a exigência prevista no § 1° do art. 2° da 

Resolução n° 1, de 2002-CN, que trata do envio de documento expondo a motivação 

da edição da Medida Provisória. 

 No mérito, consideramos que o crédito extraordinário destina recursos para o 

atendimento de despesas relevantes e urgentes em ações que necessitam de 

intervenção imediata do Governo Federal. 

 Quanto à emenda apresentada, em que pese seu nobre objetivo, opinamos 

pela sua inadmissibilidade por conflitar com o art. 111 da Resolução n° 1, de 2006 —

CN, que estabelece que ‘somente serão admitidas emendas que tenham como 

finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação, total ou 

parcialmente’. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória n° 659, de 

2014, nos termos propostos pelo Poder Executivo, e pela inadmissibilidade da 

Emenda 00001.” 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Esse é o parecer. 

 Agradecemos à Deputada Gorete. S.Exa. diz que o relatório está em 

conformidade com § 2º do art. 56 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional. E S.Exa. declara inadmitida a emenda pelo Relator em seu voto aqui 

explicitado. 

 O relatório está em discussão. 

 Para discutir, concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Quem pediu a palavra 

pela ordem? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - Sra. Presidente, quero parabenizar a 

Relatora, Deputada Gorete Pereira, pelo relatório. É importante para o Governo nós 

regularizarmos essa situação, até porque diz respeito a encargos financeiros da 

União. 

 Agora, acho que devemos ter uma preocupação regimental aqui na 

Comissão. Temos que passar a lista de presença e, pelo visto, não há quórum do 
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Senado. Então, temos que verificar como vamos fazer essa votação. Temos que 

esperar o pessoal chegar para votar, porque se atropelarmos... 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Não. Por favor, eu estou 

me baseando... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - V.Exa. está se baseando em que, pode 

explicar? 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, eu vou outra 

vez solicitar encarecidamente... Jamais, na minha vida, atropelei nada. Eu estou me 

baseando no Regimento desta Casa. Há quórum para prosseguir a reunião que foi 

suspensa. E eu declarei isso. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Para votar, Sra. Presidenta. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Se alguém quiser... 

 Eu estou colocando em discussão. Até o processo de votação, V.Exa. tem 

todos os instrumentos regimentais para concluir. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, eu realmente 

desconhecia, não vi esse requerimento, não o vi na pauta. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Qual requerimento? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Da medida provisória. Gostaria de 

saber se poderíamos pelo menos ter conhecimento da matéria antecipadamente. Eu 

fui chamado às pressas, desconhecia completamente a matéria, jamais imaginava 

que pudesse estar nessa reunião. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Samuel 

Moreira, eu também gostaria de ter sido Presidente da Comissão 2 meses atrás. 

 Esse crédito vence no dia 20 de abril. Se o senhor tiver oportunidade de ler o 

relatório, vai saber do que se trata. Eu estou tentando corrigir as distorções de 

comportamento que sempre esta Comissão teve, e não são pequenas, está certo? A 

maioria dos relatórios aqui apresentados sequer... Eu estou citando as contas dos 

Presidentes da República que por aqui passaram, desde Fernando Henrique, 

Fernando Collor e tal, com 25 anos que acabaram não sendo votadas. 
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 Eu agora peguei uma pauta e verifiquei que o prazo dessa matéria se 

extingue derradeiramente no dia 20. Nós tínhamos duas saídas: não fazer nada ou 

fazer alguma coisa. Eu decidi fazer alguma coisa: trazer aqui o relatório. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, só para... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, só quero 

terminar a explicação. Depois o senhor, por favor, complemente o raciocínio. 

 Não acho que essa seja a melhor maneira. Essa não é a melhor maneira, 

mas não sou responsável por ela. O Presidente da Comissão saiu há menos de 1 

mês. 

 A segunda opção seria devolver para o Governo como veio, dizendo que 

sequer apreciamos a medida provisória. 

 É isto que eu estou apresentando como argumento ao senhor. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Sra. Presidente, eu queria me 

somar ao pensamento do Deputado Danilo Forte. Eu quero reforçar a questão 

colocada pelo Deputado Danilo de que temos aqui um entendimento sobre o 

procedimento. Em relação ao mérito, de fato, está difícil de compreender, porque 

nós acabamos de nos sentar aqui para ler a matéria. Mas, quanto ao mérito, por 

orientação até da nossa bancada, não há tanta divergência. Acho que é mais uma 

questão de procedimento. E podemos combinar a forma mais adequada para 

apreciar esses assuntos. Se haveria de estar na pauta, se haveria de ser feito um 

requerimento. Eu gostaria de um esclarecimento. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Haveria tudo isso que o 

senhor está falando, se a esta Presidência fosse dado tempo. Já peguei o bonde 

andado. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Mas não justifica atropelar o 

Regimento. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Então vamos derrotar, 

não vamos votar! 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Não justifica atropelar o 

Regimento. Não é uma questão de mérito. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Eu não estou 

atropelando o Regimento, meu senhor! 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Mas a senhora está acabando de 

dizer, Sra. Presidente, que deveria ter sido feito tudo isso, e não foi. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Sim, mas não foi, porque 

eu assumi a Comissão ainda... 

 Deixe-me ressaltar um fato importante. O senhor sabia que ainda ontem eu 

estava pedindo ao PMDB para completar as nomeações, ao PSDB para completar 

as indicações de seus membros? Esta Comissão estava incompleta, apesar do 

prazo que eu havia pedido logo que assumi. Eu havia dito: “Em 1 semana, eu 

gostaria que os partidos completassem as suas indicações”. Deputado Samuel, é 

inacreditável, mas não haviam feito. 

 A Comissão precisa ter o seu quórum completo. Completou-se ontem o 

quórum, e já temos o nome de todos aqueles que elencam a Comissão de 

Orçamento. Não há falha de ninguém desta Mesa. V.Exa. sabe que ainda não temos 

nomes para a 1ª Vice, para a 2ª Vice e para a 3ª Vice-Presidências? E todos os 

partidos pedem mais prazo, mais prazo, mais prazo. 

 Essa maneira, que é um cacoete desta Comissão, é simples. Isso faz com 

que mais adiante comecem a pedir mais prazo para o relatório, mais prazo... Chega 

o dia 15 de dezembro ou o dia 17 de dezembro, não há ninguém na Casa para 

votar. 

 Nós estamos tentando agora atualizar todas as pautas em relação à votação 

das contas de Presidente, às MPs que estão acumuladas, cujos prazos se 

extinguem. Somente esta, cujo prazo acaba dia 20, é uma exceção rara. Eu não 

pretendo, de maneira alguma, burlar, desatender isso, e não precisamos fazer 

acordos sobre procedimento. O procedimento será, afirmo a V.Exa., inclusive das 

presenças na Comissão. Este será rigidamente seguido. Não haverá membro desta 

Comissão que vai faltar ad infinitum, e nós vamos fazer de conta que ele não existe. 

Ele terá que vir trabalhar. Estou tentando ajustar tudo. 

 O primeiro ajuste que eu estou fazendo agora é a atualização da pauta, para 

não deixar perder nenhum crédito. Não acho justo o Governo receber de volta 

créditos que são mandados para a Comissão sem que sejam apreciados e 

discutidos, ainda que seja de maneira urgente, como aconteceu. Não acontecerá 

nas próximas. Inclusive estou pedindo isso aos Líderes, o que eu posso fazer por 
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questão de dever de ofício. Mas estou tentando pedir ao Bloco tal: “Por favor, nós 

temos uma MP importante de 20 bilhões. Por favor, indiquem um Relator, tragam-me 

alguém que possa relatar sem nenhuma complicação, quero dizer, sem estar 

envolvido em nenhum escândalo nacional”. Como eu entrego um relatório das 

proposições de 20 bilhões de reais para alguém que está sob suspeição nas CPIs 

da Casa? Não posso! Há dificuldade, Deputado Samuel, de toda natureza. 

 E quero que V.Exa. saiba também de uma coisa que tem me irritado bastante, 

mas que não é para perder o juízo: as pessoas querem que eu passe por cima dos 

comportamentos éticos e morais adequados para indicar as relatorias. 

 Era o que eu queria esclarecer. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidenta, para concluir, 

então. Eu acredito que, sempre que o Regimento é descumprido em algum 

momento, haverá uma justificativa. Ninguém também vai descumpri-lo; haverá uma 

justificativa. Mas não há justificativa que possa descumprir o Regimento. Não há 

justificativa que possa descumprir o Regimento. Esse é o entendimento que nós 

devemos fazer aqui, porque haverá outros motivos, outras justificativas. 

 De qualquer forma, Sra. Presidenta, eu queria então o compromisso de que 

isso não ocorra mais. Nós podemos até fazer o encaminhamento, mas precisamos 

do compromisso de que isso não ocorra mais, em hipótese alguma, por justificativa 

nenhuma! 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - O senhor tem o meu 

compromisso. O senhor tem o meu compromisso. Quero ressaltar inclusive que não 

me amparei no Regimento, que diz, no art. 110, parágrafo único: “A inclusão do 

relatório da medida provisória na Ordem do Dia da CMO será automática, e sua 

apreciação terá precedência sobre as demais matérias em tramitação”. 

 A partir do momento em que eu sentei e tive o escopo de todas as matérias 

que estão dispostas aqui, eu conversei com todos os Líderes. Estou falando de 

Líderes, não de coordenadores de bancadas. Líder tem que se envolver com o tema 

da Comissão. A todos os Líderes, eu disse: “Está à disposição. Eu mandei pelo seu 

e-mail, mandei comunicado ao seu gabinete sobre quais são as matérias que estão 

para ser apreciadas”. A partir daí, estou aguardando as sugestões devidas dos 
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Blocos, para que eles indiquem e discutam. E não estou aqui usando nenhuma 

prerrogativa de indicar, porque posso fazê-lo. Pelo contrário. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Independentemente disso, então, 

temos o compromisso de que isso não mais vai acontecer? 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Eu já disse ao senhor 

duas vezes. Eu só espero não ter que me ajoelhar. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Está bem. Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Pode falar, Deputado 

Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, eu adoro a sua 

atenção, a sua concentração. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Sempre a terá, 

Deputado. Sempre a terá. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ajuda-me, inclusive, a desenvolver 

o meu raciocínio com mais equilíbrio, no que sempre procuro primar. 

 Presidente Rose, preocupa-me profundamente garantir que tenhamos, não só 

hoje, mas também em todas as demais sessões, um ambiente de cooperação. E 

isso pressupõe algumas regras. Eu sou um dos primeiros a defender um apoio total 

à condução de V.Exa., porque a conheço bem, sei que é uma Parlamentar imbuída 

dos melhores propósitos e com uma formação democrática inquestionável. A 

sensação que me passa é a de que V.Exa., ao assumir esta Presidência, traz em 

boa hora uma vontade muito grande de fazer com que esta Comissão seja mais 

proativa, que cumpra seus prazos, que dê uma resposta muito transparente ao País, 

para uma missão que — sempre pensei assim, e continuo pensando, embora, às 

vezes, com um sentimento de frustração em alguns dos anos que participei — é a 

mais importante do Congresso. Muitas vezes esta Comissão é tratada como aquela 

válvula de escape, que, na última hora, sai com um parecer, a ponto de alguém da 

base do Governo ter dito ontem que nós temos um orçamento este ano aprovado 

por uma única pessoa. Houve essa sensação, dados todos os atropelos que 

ocorreram no ano passado. E finalmente o relatório que foi votado no Congresso em 
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sessão, há pouco mais de 30 dias, talvez, só foi do conhecimento de todos na hora 

da sua leitura. E lá restavam algumas dezenas de Deputados e talvez nem uma 

dezena de Senadores, que com certeza não conseguiram também atinar para tudo, 

até porque não foi lido tudo. Foi feita apenas menção. A verdade é essa. A verdade 

tem que ser dita ao País. 

 Então, essa referência de que talvez tenha sido aprovado um orçamento por 

uma única pessoa não esteja muito fora da realidade, embora eu não esteja aqui 

colocando em descrédito ou desmerecendo o esforço do Senador Romero Jucá. Até 

creio que se torna mais meritório. Demonstrou-se uma relação de confiança ali. Mas 

não pode ser assim. 

 Feito esse preâmbulo, Senadora, eu quero aqui fazer uma observação, que 

pode até contrariá-la, mas é com o propósito de que nós cuidemos do futuro. Se nós 

hoje abrirmos aqui o precedente de votar essa matéria... Primeiro, eu faria todo o 

esforço, se sentisse que haveria prejuízo para a Nação. Se nós votarmos essa 

matéria, nós estaremos abrindo um precedente ruim. V.Exa. se lembra que ontem, 

quando foi fazer a abertura da sessão que estava programada — e já o fez após o 

prazo regimental —, eu ponderei que talvez não fosse o caso de abrir aquela 

sessão, porque não havia matéria em pauta para ser votada. V.Exa. me disse 

claramente: “Não, Deputado, nós precisamos apenas manter esta sessão aberta, 

porque nós temos que dar sequência aos trabalhos”. Com isso eu concordei 

prontamente, não fiz nenhum questionamento. Tivemos, na sequência, a reunião de 

Líderes para discutir outro assunto que não esta medida provisória. Não é verdade? 

 Pois bem. Dali eu saí sem nem levar em conta a possibilidade de que esta 

medida provisória viesse a ser apreciada, pois ela não estava colocada como 

matéria em pauta nem foi objeto de debate naquela reunião, que foi aberta e 

intempestivamente suspensa. Não comuniquei meus colegas, que me deram a 

honra de estar coordenando a bancada, porque eu não sabia de nada. Soube agora 

de manhã que teríamos esta reunião. Ao vir para cá, eu procurei primeiro ver se a 

matéria era de tal relevância que pudesse trazer prejuízo ao País. E, se assim o 

fosse, o máximo que caberia a mim aqui agora seria pedir suspensão para 

aprofundarmos um pouco o debate, construir um acordo e votar por acordo 

simbolicamente, como muitas vezes fazemos aqui, até porque já se verifica que não 
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há quórum aqui de Senador, nem talvez de Deputado, e nós fatalmente teríamos 

esta sessão caindo agora. Mas eu não faria isso, não pediria quórum. Eu pediria um 

acordo, porque eu não vim aqui para atrapalhar o País. Eu sou oposição ao 

Governo, não ao País. 

 Mas o que ocorre com relação a essa matéria? Ela tem o seu prazo expirado 

segunda-feira. Para podermos aprovar essa matéria hoje, nós teremos que aprová-

la aqui na Comissão, aprová-la na Câmara e aprová-la no Senado. Tudo hoje. Nós 

temos que aprová-la aqui na Comissão, aprová-la na Câmara e aprová-la no 

Senado. Se nós não a aprovarmos na Comissão, a aprovarmos em uma sessão da 

Câmara e a aprovarmos em uma sessão do Senado, não terá valido nada nós a 

termos aprovado aqui. 

 E o que ocorre com o País se nós não a aprovarmos? Eu até admito que, se 

fosse uma questão essencial, nós resolveríamos a nossa parte, o Presidente 

Eduardo Cunha, com a responsabilidade que tem, provavelmente chamaria uma 

extraordinária e resolveria a da Câmara, e o Senador Renan o faria no Senado. Mas 

ocorre, Presidente Rose, que, se nós não votarmos essa medida provisória, em 

nada alterará o destino do Brasil, porque, embora eu até não concorde com isso — e 

acho que, no futuro, o Congresso precisa rever nossa legislação sobre medida 

provisória —, a medida provisória tem a natureza de, ao ser editada, ter eficácia 

imediata. E, tendo eficácia imediata, ela possibilita as ações de natureza não só 

contábil, mas também administrativa. Portanto, 100% do valor dessa medida 

provisória, que trata de 1 bilhão 773 milhões, já foi empenhado. Tendo sido 100% 

empenhado, se a MP não for votada, ela entra em caducidade, deixa de ter eficácia, 

mas os atos realizados na sua vigência são convalidados. Portanto, todos os 

empenhos realizados são considerados empenhos feitos, acobertados pela vigência 

da medida provisória. 

 Se nós votarmos e derrotarmos a medida provisória, talvez aí caiba um 

questionamento sobre responsabilidade fiscal do Executivo de ter feito algo que não 

foi convalidado pelo Congresso. 

 Creio eu que esta é a realidade. Portanto, V.Exa. faria um esforço grande que 

não geraria nenhum resultado concreto, mas que quebraria uma relação, que nós 

temos e que vamos preservar, de confiança absoluta, porque, no dia em que 
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quebrar essa relação, eu não vou permitir que se suspenda a reunião, uma vez que 

vou ficar com a seguinte sensação: se se suspende a reunião, posso ser 

surpreendido com uma pauta, daqui a algumas horas, que não estava prevista; e eu 

posso nem estar presente aqui para poder defender as minhas ideias e as da minha 

bancada. 

 V.Exa. terá sempre a minha confiança de suspender reuniões, desde que, 

obviamente, mantenhamos esses compromissos: “Olha, vamos suspender com a 

mesma pauta de agora, voltamos daqui a pouco, concluímos; depois, se for o caso, 

abrimos outra”. 

 Bom, concluo, Presidente Rose, dizendo o seguinte: eu acho que nós 

estamos com outros problemas: há a proposta que V.Exa. trouxe da reformulação da 

estrutura da Comissão — e eu quero dialogar com V.Exa., colaborar em tudo o que 

estiver ao meu alcance —, mas sobre essa matéria eu faço um pedido: não 

coloquemos essa matéria em votação hoje. Isso não vai acrescentar em nada nas 

funções desta Comissão e vai abrir um precedente ruim para nós. Talvez até me 

leve, como coordenador de bancada, a ter que entrar num processo de obstrução ou 

de discussão e dizer: “Olha, eu não posso votar essa matéria”. Não há nada na 

matéria em que nós tenhamos objeção. O procedimento é que abre um precedente 

ruim para nós. Então eu peço a compreensão de V.Exa. também; assim como eu me 

comprometo a ser compreensivo naquilo que for essencial, peço a sua 

compreensão, senão eu vou ficar — vou usar uma expressão bem comum — numa 

saia justa com a minha bancada, pois já vamos começar votando algo que não 

estava combinado. 

 Eu agradeço a V.Exa. e reafirmo: não haverá prejuízo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra o 

Senador Eduardo Amorim. 

 Eu só quero esclarecer a V.Exa. o seguinte: doravante, assim que eu chegar 

à Comissão, presidi-la no prazo hábil, quem se dirigir a mim até sentar à mesa, eu 

não falarei, por quê? Eu fui atalhada por vários Parlamentares, inclusive por V.Exa., 

inclusive por V.Exa., e dei atenção quando... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, sim, antes. Havia 7 

minutos posteriores ao prazo deliberado pelo Regimento, e eu estava atendendo. 

Atendi um Deputado, Parlamentar do PT, um do PMDB e V.Exa. Eu olhava para o 

relógio com uma fixação que, V.Exa. me conhece, sabe que tenho, e pensava: “Meu 

Deus, estão passando 7 minutos!”, e V.Exa.: “Já passou do tempo”. E nós 

conversamos os 3 minutos com outro, provavelmente perto disso. Mas eu serei 

muito atenta daqui para frente. Que não me chamem de mal-educada porque eu 

paro para dar atenção a todo mundo. Dizem que eu agarro no lugar, mas, daqui para 

frente, se se dirigirem a mim, na hora, faltando 1 minuto, desculpem-me, eu vou ser 

absolutamente precisa. Não posso falar, sento e abro a sessão. Vou ater-me 

exclusivamente ao Regimento Interno. 

 Eu queria comunicar que, antes de dar a palavra ao Senador, nós temos 

agora 16 Deputados aqui no recinto e dois Senadores. Já temos quórum na Câmara 

e não temos no Senado. Esse é outro problema que nós temos de encarar. V.Exa. já 

esteve comigo numa sessão de seis pessoas — um Senador e cinco Deputados —, 

e votamos. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas não pode ser assim, 

Deputado. 

 Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Obrigado, Sra. Presidente. 

 Sra. Presidente, eu entendo todo o seu empenho, e V.Exa. é merecedora de 

todo o nosso crédito. Tanto V.Exa. quanto nossa Relatora, Deputada Gorete Pereira, 

fazem um esforço enorme para salvar essa medida provisória, que, com toda 

certeza, não terá tempo de ser aprovada no Plenário das duas Casas. Entendo que 

V.Exas. querem cumprir a devida missão da Comissão e são merecedoras do nosso 

crédito. 

 Esta Comissão está indo por um caminho certo e adequado. Entendo o 

esforço, estou disposto a fazer a minha parte, só não sei se vamos colher os frutos 

necessários. Sei que o mérito é inquestionável. 

 Como já foi dito aqui, não sei se teremos o resultado esperado, mas acredito 

plenamente nas suas intenções, no seu trabalho e na sua vontade realmente de 
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democratizar, de dar oportunidade mais ainda nesta Comissão. Sei que existe o 

acúmulo de trabalho, acúmulo de muitos e muitos anos, mas com certeza, com a 

colaboração de todos, vamos corrigir todas essas mazelas e dar um novo rumo a 

esta Comissão. 

 Então, Sra. Presidente, parabéns pelo trabalho, pela condução! Vamos ver o 

que os colegas Parlamentares decidem. O mérito é inquestionável, só não sei se 

nós vamos ter o fruto de que se precisa, porque realmente o tempo urge. O prazo da 

medida provisória vence na segunda-feira, e não sei se vai dar tempo de votá-la nas 

duas Casas ainda. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria de tecer 

algumas informações e principalmente dar uma satisfação ao nosso Relator-Geral, 

Ricardo Barros. 

 Cheguei aqui com o estudo feito da proposta que apresentei e não ia distribuí-

la sem antes nós conversarmos. O Deputado Danilo Forte pediu a cópia do 

documento — estava em mãos — e, já que ele iria obter, alguns outros obtiveram. 

Mas eu quero dizer a V.Exa. que não há nenhum descuido, mas há apreciação da 

importância que V.Exa. tem nesta Comissão. 

 Quero também avisar a quem se encontra nos gabinetes: por favor, procurem 

e indiquem por escrito a esta Comissão — todos os membros que aqui estão — 

quem no gabinete será responsável por receber todas as matérias da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Enviei a vários Deputados, e 

vários me disseram que não receberam. Portanto, eu gostaria que dissessem. 

 Deputado Domingos Sávio, do seu gabinete, é a Antônia? Então, a Comissão 

só vai oficiar o nosso expediente, se haverá sessão extraordinária, comunicar o seu 

gabinete para que essa pessoa participe a V.Exa., haja vista que nós temos um 

prazo de 48 horas, conforme o art. 128 do Regimento Interno. 

 Quero dizer que ainda temos — e se encontra no gabinete de V.Exas. — a 

Medida Provisória nº 662, de 2014, para designar Senador-Relator e Deputado-

Revisor. Ela abre um crédito extraordinário em favor da empresa estatal 

Telecomunicações Brasileiras S.A. — TELEBRAS, num valor de R$404.755.786,00. 

Essa MP tem um prazo, e eu vou dizê-lo daqui a pouco. Aliás, vou mandá-lo por 

escrito ao indicado por V.Exas. 
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 Há outro crédito da Medida Provisória nº 666, de 2014. Trata-se de um crédito 

também extraordinário em favor de diversos órgãos do Poder Executivo. São 

encargos financeiros da União, de transferência de Estado e do Distrito Federal, de 

operações judiciais de crédito e de empresas estatais, vinculado a diversos órgãos. 

O valor é de R$20.139.294.891,00. Mais um crédito. O prazo desse último crédito é 

1º de junho. Portanto, já estará disponível para apreciação. 

 Esse último de que falei tem mais um crédito: 667 extraordinário a favor dos 

diversos órgãos, empresas estatais e constante no Projeto da Lei Orçamentária, no 

valor de R$74.014.218.398,00. O último dia é 1º de junho. Tudo isso estará 

disponível no site de V.Exa. 

 Eu quero comunicar que acato a consideração e as reparações feitas pelo 

nobre Líder Domingos Sávio, e dizer que nós não vamos colocar matéria em 

votação. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quero agradecer a V.Exa., Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Concedo a palavra ao 

Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A Presidente me consultou sobre a 

possibilidade da ampliação das relatorias setoriais. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós na Casa fazemos 

isso permanentemente. Nós estamos discutindo uma matéria sobre portos. Não 

estamos tratando desse assunto. Teremos uma sessão especial sobre esse 

assunto. Queremos concluir o trabalho de hoje, por favor. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidenta, eu não vou me 

posicionar sobre isso, os Líderes é que decidirão. É só isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. terá oportunidade 

lá na Comissão. 

 Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidenta Rose de Freitas, além 

de agradecê-la, quero cumprimentá-la e reiterar que isso facilita e muito o espírito de 

construção de acordos. Ainda que eu concorde com V.Exa. que o ideal é que 

tenhamos todos os membros ou o mínimo regimental aqui, tanto de Senadores 
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quanto de Deputados, haverá situações — e isso é natural — em que votaremos por 

acordo. Isso não diminui o sentido da votação. Poderá ainda haver situações em que 

votaremos com um número relativamente reduzido uma matéria de urgência, 

importante e com acordo construído. Isso é natural, é da democracia e é regimental. 

 Para que os acordos funcionem bem, eu gostaria de fazer um apelo a V.Exa.: 

que esteja atenta, junto com a assessoria, ao art. 16, § 1º, da Resolução nº 1, do 

Regimento Comum, que, em resumo, diz que as relatorias obedecerão à 

proporcionalidade dos partidos na Comissão ou um rodízio entre os membros da 

Comissão. Apelo para V.Exa. porque tem sido e reiterando que será a postura do 

PSDB tratar as matérias orçamentárias com espírito republicano e com 

responsabilidade própria que a matéria requer, o que é da natureza do nosso 

Partido. 

 As relatorias que nos couberam em outros momentos, portanto, nunca 

ficaram travadas além daquilo que é natural, dentro do prazo regimental. Eu faço 

esse apelo porque facilitará muito. Nós já temos várias matérias. Por isso, solicito a 

V.Exa. que faça essa distribuição, atendendo não só ao PSDB, mas aos demais 

partidos. Tenho certeza de que V.Exa. o faria assim, mas, às vezes, a situação foge 

ao controle da Presidente, já que é muita coisa. Quando percebemos, as relatorias 

ficam acumuladas em uma única direção. 

 Conto com a compreensão de V.Exa., e V.Exa. conte com a nossa 

colaboração. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esclareço que apenas 

foi definido até agora na Comissão a relatoria geral, o que também foi contestado, 

apesar de ter sido escolhido por todos os Líderes. Fiz questão de colocar o nome do 

Deputado Ricardo Barros, nome indicado. Todos concordam? Em missa de corpo 

presente, ninguém pode dizer depois que não ouviu. Apenas isso está definido. As 

demais indicações estão todas sobre a mesa para que todas as conheçam a tempo 

e a hora. 

 Agradeço ao Senador Eduardo Amorim pela sua disposição. Agradeço ao 

Deputado Samuel Moreira pela colaboração. 

 Concedo a palavra ao Deputado Danilo Forte. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria parabenizar pela iniciativa a 

Presidência da Mesa. Precisamos ter essas preocupações exatamente para 

fortalecer a Comissão. A Comissão se fortalece quando cumpre com as suas 

obrigações de observar as normas que nos regem exatamente no sentido de termos 

segurança nas nossas votações. 

 Reafirmo o nosso compromisso no diálogo e na construção, para que 

possamos fazer um bom trabalho e para dar ao Brasil uma Lei Orçamentária capaz 

de dinamizar as ações e recuperar a credibilidade do País que anda tão fragilizada. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu queria também dar 

uma informação em tempo: procurei fazer um levantamento agora, rápido, porque 

não foi oferecido ainda, haja vista que a solicitação para manter quadros de 

funcionários é muito grande nesta Casa, Deputado Domingos. Eu estou tentando 

formar uma equipe com toda a prata que tem esta Comissão, uma equipe com a 

qual possamos trabalhar em perfeita sintonia e no tempo que desejamos. 

 Há realmente um defeito no procedimento desta Comissão, como em 

algumas outras e no procedimento da Casa, que agora melhorou bastante com a 

celeridade, com a sintonia com a sociedade que a Câmara tem, e que procura ter o 

Senado Federal. Nós estamos procurando o melhor quadro possível para atender 

todos os Relatores com salas destinadas para que eles possam fazer consultas e 

obter as informações adequadas para a elaboração de seus relatórios. 

 Essa proposta, eu pedi que distribuíssem para todos, para que todos tenham 

conhecimento, não só os Líderes. Nessa proposta, todos os Deputados terão 

trabalho dentro da Comissão. Não haverá privilégio de estar concentrado o poder 

nos maiores blocos. Também faço parte de um grande bloco no Senado, e já fiz na 

Câmara. Então, vamos tentar democratizar. 

 Quero que leiam com atenção e depois teremos uma reunião específica — 

uma reunião, não plenária —, para discutir, ainda que, antes de tomar a iniciativa, 

tenha conversado com o Relator, que se absterá por ser autor da Resolução nº 1. 

 Agradeço por todas as suas opiniões que sempre me orientaram. 

 Com a palavra o Deputado Giuseppe Vecci. 

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - V.Exa. acabou de informar, mas faço 

a minha indagação: quando vamos discutir essa mudança na sub-relatoria? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A proposta de mudança. 

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - Isso, proposta de mudança, 

desculpe-me. Desejo saber também a forma como vamos fazê-la. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos ter uma 

reunião específica, como acordamos na reunião passada, em que todos que 

estavam presentes e participaram ouviram: logo que estivesse pronta, seria 

distribuída a todos. Eu cheguei com a proposta rapidamente. Meu colega e querido 

amigo Deputado Danilo pediu cópia, e por isso eu coloquei que antes ainda iria reler 

e discutir novamente para passar ao senhor. Mas está aberto e democratizado o 

processo, e a reunião será convocada para isso, tão logo todos sinalizem que já 

estão preparados para tomar posição. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Senadora, V.Exa... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Senador Hélio, só não 

bato palmas para o senhor porque está fora do Regimento. Três Senadores é um 

quórum muito bom nesta bancada! 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Com certeza, nós vamos ter mais, 

Senadora. Estava até conversando com o Senador Eduardo Amorim, e nós vamos 

conversar com outros colegas de bancada, porque o trabalho a que a senhora está 

se propondo fazer de democratização, de discussão coletiva é de alta relevância 

tanto para a Câmara, como para o Senado e para os partidos. Isso vai permitir a 

todos opinar e elaborar um Orçamento mais discutido, mais democrático, que atenda 

de uma forma melhor as várias áreas existentes no Governo. 

 Quero agradecer a senhora pela concessão da palavra e dizer que estaremos 

sempre solidários e juntos para apoiar e discutir os projetos, principalmente na área 

da infraestrutura. 

 Eu falo a todos os colegas que quiserem contribuir na Frente Parlamentar da 

Infraestrutura que me procurem. Vamos fazer um ciclo de debates e queremos 

envolver toda a sociedade organizada com relação à infraestrutura nacional. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Concedo a palavra ao 

Deputado Jaime Martins. 
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 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, inicialmente, eu 

queria parabenizá-la — já o fiz pessoalmente, mas gostaria de fazê-lo na Comissão 

— pela iniciativa da redistribuição das relatorias setoriais. V.Exa. contemplará quase 

a totalidade da Comissão com as relatorias setoriais, com os comitês, com as 

relatorias de PPA, LDO e relatoria geral. E isso é muito bom, porque dará a todos a 

oportunidade de, efetivamente, dar a sua colaboração para o bom funcionamento da 

Comissão. 

 Não tenho nenhum medo do argumento de que, aumentando-se as relatorias, 

deve-se aumentar o prazo. Ao contrário, podemos ser ágeis. Temos nesta 

Legislatura o funcionamento da Casa com muito mais velocidade, com muito mais 

presença no Plenário, com muito mais presença também nas Comissões do que nos 

anos anteriores. Estou aqui na Casa há 20 anos e posso dar esse testemunho. 

 Foi nos passada aqui a minuta da alteração do Projeto de Resolução nº 1. Eu 

só gostaria de chamar a atenção para algo que já viesse alterado para o debate, no 

que foi desmembrada a relatoria do Ministério do Planejamento e do Ministério das 

Cidades. Ficou Fazenda e Planejamento adequado. O item 9, que seria o Ministério 

das Cidades, está se referindo aqui como de desenvolvimento urbano. Ficaram de 

fora habitação e saneamento, dois itens importantes. Deveria estar tudo englobado 

aqui: desenvolvimento urbano, habitação e saneamento. 

 A maior parte do investimento em saneamentos está dentro do Ministério das 

Cidades, em projetos de PAC, etc. Na saúde e na FUNASA há os pequenos 

Municípios. Os Municípios com até 50 mil habitantes são atendidos alternativamente 

também na FUNASA, como eventualmente são atendidos dentro da CODEVASF. 

Os Municípios da Bacia do São Francisco são atendidos no Ministério da Integração, 

com pequenos projetos de saneamento e água. 

 Solicito, então, que o item 9, onde está desenvolvimento urbano, seja também 

estendido para habitação e saneamento de um modo geral. 

 O nosso partido participou de forma colaborativa, temos aqui a presença do 

nosso Senador, a nossa bancada toda está aqui. O PSD está aqui hoje com 100% 

de presença, assim como ontem. 
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 Queremos ajudar, mas queremos, certamente, ter resguardada a nossa 

proporcionalidade, o nosso espaço adequado, aquilo que temos tanto na Câmara 

quanto no Senado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou levar em 

consideração. Esclareço que teremos a reunião de Líderes na quarta-feira. Eu só 

gostaria que V.Exas. concordassem com o horário, haja vista que há várias sessões 

no Senado convocadas, assim como na Câmara. Nós precisamos demandar um 

tempo maior para discutir esse assunto. V.Exas. concordam com uma reunião de 

Líderes na quarta-feira ao meio-dia? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - V.Exa. está propondo ao meio-dia? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu acredito que é 

adequado, porque, se nós formos tentar fazê-la mais cedo, não teremos ainda a 

presença dos Parlamentares; e, mais tarde, corremos o risco de entrar da Ordem do 

Dia. Eu concordo e gostaria de propor que V.Exa. já determinasse, não só aos 

Parlamentares que estão aqui presentes, mas a todos, comunicando-os através da 

assessoria da Comissão, no sentido de que cada um dos Líderes na CMO trouxesse 

já um posicionamento. 

 O que o Deputado Jaime Martins acaba de fazer contribui muito, mas nós não 

podemos correr o risco de chegar à reunião e alguns ainda nem terem lido sobre o 

assunto ou o avaliado. Se todos ficarem informados de que é para trazer as suas 

sugestões, nós faremos uma reunião com mais chances de ser produtiva e 

conclusiva. Eu farei esse trabalho com os meus colegas de bancada para que, na 

quarta-feira, a gente possa trazer uma posição do PSDB — se nós aprovamos, se 

queremos aprovar alguma coisa, qual é a nossa posição. E espero que a gente 

tenha essa objetividade por parte de cada Líder, que ele traga a posição do seu 

partido. Claro que nós vamos ter que ter o bom senso de construir um acordo. Nem 

todo mundo vai conseguir ser atendido em tudo, mas eu acho que é importante 

concluir na quarta, porque para mim ficou claro que, embora alguns tenham dito que 

isso só efetivamente vai ter efeito prático no segundo semestre, por serem sub-

relatorias do Orçamento, mas tem efeito prático imediato na composição desta 

Comissão. 
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 Nós temos não só o Relator-Geral sendo designado agora, mas nós temos 

uma série de outras coisas, a própria direção da Comissão ainda não foi concluída. 

Então nós temos os cargos da Mesa, temos a LDO, temos o PPA, temos os 

Comitês. Então, há uma série de coisas. 

 É claro que, havendo essa mudança, ao invés de termos 12 sub-relatorias ou 

10 sub-relatorias, passarmos a ter 22 sub-relatorias, fica mais fácil construir esse 

entendimento sobre a Mesa e as demais composições. 

 Então eu acho que na semana que vem, embora seja de 2 dias de trabalho 

aqui — creio eu, quarta e quinta — nas Comissões, na quarta-feira seria muito 

importante que a gente tentasse chegar a uma conclusão. 

 Nós vamos fazer um esforço de trazer a nossa contribuição na quarta-feira, 

prontos para votar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada. V.Exa. 

sabe que contribui. 

 Queria dizer que é absolutamente necessário termos o 1º, o 2º e o 3º Vice-

Presidente. Quero justificar que não estenderei até quinta porque a minha filha terá 

uma operação de urgência e eu terei, como mãe, de estar presente. 

 Então estarei trabalhando até quarta-feira, à meia-noite, e sairei daqui de 

madrugada. 

 Quero justificar sempre que o Primeiro Vice-Presidente terá trabalho, não será 

figura meramente decorativa. É importante que na discussão de tudo isso, 

respeitada a proporcionalidade e a representatividade do partido, nós não tenhamos 

uma Comissão centralizada, mas uma Comissão descentralizada, com a 

participação de todos os membros da Comissão, que é isso que sempre nos 

negaram fazer na Comissão. 

 Eu disse aos senhores que estou no oitavo mandato e jamais fui Relatora 

Setorial de algo nesta Comissão, porque eu tenho a minha maneira de entender o 

trabalho legislativo e é meio difícil eu fazer concessões para além do meu 

sentimento ético. 

 Alguém quer fazer uso da palavra? (Pausa.) 

 Gostaria de encerrar, antes convocando reunião na quarta-feira, às 12 horas. 

Todo mundo com a marmitinha pronta lá! 
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 E também comunico que dia 30 já temos agendada uma reunião 

extraordinária com o Presidente do Banco Central, que há muitos anos manda 

apenas seu substituto à Comissão. Mas ele estará presente na quinta-feira, dia 30, 

às 10 horas. 

 Está encerrada esta reunião. 

 Obrigada. 




