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A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 2ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da pauta. 

Não há quórum para deliberação na Câmara dos Deputados nem no Senado 

Federal. 

Quero dizer, contudo, que na sala contígua à da Presidência da Comissão 

está havendo uma reunião de Líderes para acordar as indicações das respectivas 

bancadas de partido às coordenadorias das áreas setoriais, às relatorias setoriais. 

Então, vamos suspender esta reunião, convocando a continuação dela para 

ainda hoje, às 17 horas, neste mesmo plenário. 

Muito obrigada. 
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A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 2ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da pauta. 

Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigado, Sra. Presidente. 

Sra. Presidente, concordo com V.Exa. Nós estamos reiniciando um trabalho 

que foi formalmente iniciado às 12h29min, na sala da Presidência, com os membros 

desta Comissão presentes. Isso nos dá a tranquilidade de estarmos cumprindo o 

Regimento. Há uma preocupação de V.Exa., com a qual todos nós comungamos, no 

sentido de que se deve ter uma tolerância máxima de 30 minutos para o início das 

sessões marcadas. A reunião estava marcada para as 12 horas, e nós cumprimos 

esse preceito. 

A outra questão que eu coloco, Sra. Presidente, é de que, como não constam 

da pauta os dois projetos de resolução que debatemos e sobre os quais construímos 

acordo de coordenação, acordo de Líderes para a sua aprovação, embora sejam 

projetos de iniciativa das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

como proposta de projeto de resolução, V.Exa. tomou uma atitude extremamente 

acertada de colocá-los em votação nesta Comissão, uma vez que são frutos de 

acordo desta Comissão. 

Mas, para que se cumpra o princípio regimental de só ser apreciada e votada 

matéria que conste da pauta, eu apresento a V.Exa. requerimento de inclusão de 

pauta do projeto de resolução, segundo o qual V.Exa., com muita sabedoria, 

construiu um entendimento de consenso, que propõe a alteração da Resolução nº 1, 

de 2006, do Congresso Nacional, para dar uma nova estruturação às sub-relatorias, 

assim como o projeto de resolução de iniciativa do Deputado Ricardo Barros, que 

também altera a Resolução nº 1, de 2006, dando adequação a essas mudanças e 

também às mudanças relativas à aprovação da emenda constitucional do orçamento 

impositivo. 

Então, é esse o requerimento para inclusão de pauta dessas duas propostas 

de projeto de resolução. 
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A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Eu consulto o Plenário 

se está de acordo com a inclusão de pauta proposta pelo Deputado Domingos 

Sávio. (Pausa.) 

Todos estão de acordo? (Pausa.) 

Então, será incluído no expediente desta presente reunião. 

Nós podemos passar direto para a votação da nova proposta de resolução? 

(Pausa.) 

Eu tenho que explicar que elas serão levadas à Mesa da Câmara dos 

Deputados e à Mesa do Senado Federal; em seguida, à sessão do Congresso 

Nacional. 

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

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Essa votação poderia ter 

sido realizada na mesa em que estávamos reunidos. Mas é melhor que ela seja 

realizada aqui, democraticamente, com maior transparência. 

Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Jaime Martins, 1º 

Vice-Presidente desta Comissão. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, eu só queria fazer 

uma sugestão. Parece que está na pauta, inclusive, a votação do restante dos 

membros da Mesa, das Vice-Presidências que compõem a Mesa, que auxiliam na 

condução dos trabalhos. Sugiro que isso também seja levado em conta, porque eu 

acho que faz parte, que precede efetivamente o início dos trabalhos da Comissão, 

das votações, das resoluções, dos projetos. 

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria que fosse 

feita a sequência que eu havia proposto, que era exatamente a alteração na 

proposta que fizemos com a representatividade de quase todos os partidos. Em 

seguida, falaremos sobre isso. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Estou de acordo, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Obrigada, Deputado 

Jaime Martins. 

Nós temos aqui, também, uma atitude muito importante, que quero relevar e 

resgatar publicamente. Ao Senado cabia a 2ª Vice-Presidência da Casa. No entanto, 
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essa 2ª Vice-Presidência, por acordo e entendimento do próprio PT, por parte do 

Senador Walter Pinheiro, passou a ser do PSDB. 

Os Vice-Presidentes são: o 1º Vice-Presidente, já empossado, é o Deputado 

Jaime Martins (palmas). O 2º Vice-Presidente, do PSDB, é o Deputado Domingos 

Sávio (palmas.). 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É o Deputado Giuseppe Vecci. 

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Eu juro que está escrito 

aqui Domingos Sávio. (Risos.) 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu declino dessa candidatura em 

favor do Deputado Giuseppe Vecci, que nos representará muito bem, com certeza. 

Agradeço a generosidade da Sra. Presidente. Serei seu colaborador fiel. 

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Então, vamos aclamar o 

Deputado Giuseppe Vecci (palmas). E o 3º Vice-Presidente é o Senador Walter 

Pinheiro (Palmas). 

Na verdade, foi uma provocação. (Risos.) 

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros, Relator-Geral, para encaminhar a 

questão da resolução. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O projeto de resolução trata da 

alteração das relatorias setoriais e da adaptação da resolução ao orçamento 

impositivo, já amplamente debatido na Comissão. 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Deputado Ricardo Barros, solicito a 

dispensa da leitura, uma vez que já foi distribuída cópia para todos os Deputados. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, está dispensada a leitura. 

Apenas agradeço à Presidente a oportunidade de relatar essa alteração. Na 

verdade, foi S.Exa. que concebeu e articulou a aprovação pela unanimidade de 

todos os Líderes. 

Ressalto que a adaptação feita para a PEC do Orçamento Impositivo agilizará 

também a Comissão, porque temos prazos fixos para apresentação de emenda e 

não dependeremos mais da aprovação do relatório preliminar para decidir o valor 

das emendas individuais, na medida em que já está definido que é um regulador de 

1,2% da receita corrente líquida. Portanto, quando chegar o orçamento à Casa, 

esses valores já estarão definidos e serão apresentados. 
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Quero parabenizar a Presidente, Senadora Rose de Freitas, por ter articulado 

essa alteração, que democratiza a participação de partidos na Comissão, uma vez 

que, quando a resolução foi feita, menos partidos estavam representados aqui na 

Casa. Isso permite que haja aumento da distribuição de responsabilidades entre os 

diversos partidos aqui. 

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Ficou só uma resolução? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ficou só uma. 

A SRA. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - É exatamente sobre as 

alterações dos prazos, que o Relator-Geral está propondo a esta Comissão, mais a 

nova organização da Comissão. 

Eu gostaria de colocar em votação. 

Em votação o novo projeto de resolução, dispensada, obviamente, a sua 

leitura. 

Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Temos agora uma nova organização na Comissão.  

Eu parabenizo todos os que participaram desse processo. (Palmas.) 

Eu quero fazer um esclarecimento, que o Deputado Domingos Sávio colocou, 

de suma importância. É evidente que reorganizar a Comissão com uma nova 

proposta tem toda uma demanda de discussões com os Líderes. Essa foi a forma 

mais democrática e representativa que nós encontramos para fazer esse trabalho e 

ter mais agilidade. 

Eu queria dizer a V.Exa. que, quando estávamos reunidos, poderíamos ter 

votado essa resolução a partir de meio dia. Portanto, eu peço desculpas por tê-la 

trazido ao plenário, mas era de suma importância. Nós iremos respeitar 

rigorosamente os horários estabelecidos no Regimento. 

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

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

taquigráficas desta reunião. 

Informo que a lista com os expediente será enviada, através do correio 

eletrônico, aos gabinetes e membros das Lideranças e às Lideranças partidárias. 
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Vou considerar como lidos todos os ofícios que estão sobre a mesa, se todos 

estiverem de acordo. Todos já têm conhecimento deles, pois se encontram na pasta 

distribuída. 

Senhores, eu gostaria de perguntar se fazem questão de que seja feita a 

leitura de todas as atas que se encontram sobre a mesa. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, eu peço a dispensa 

da leitura da ata. Ela já foi amplamente divulgada, já está disponível nos meios de 

comunicação. Acho que pode ser dispensada a leitura. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está à disposição de 

todos. Havendo, então, concordância, após proposta a dispensa da leitura das atas, 

que foram distribuídas e estarão à disposição na Internet, e não havendo discussão 

a respeito do assunto, conforme estabelecido na alínea I do art. 8º do Regulamento 

Interno da Comissão, coloco em votação as atas das reuniões que aqui estão 

discriminadas nesse expediente sobre a mesa. 

Em votação as atas. (Pausa.) 

Não havendo quem queira contrapor-se, considero-as aprovadas. 

Nós passamos agora à Ordem do Dia, com a apreciação do relatório 

apresentado à Medida Provisória nº 662, de 2014, do Congresso Nacional, do Poder 

Executivo, que abre crédito extraordinário, em favor da empresa estatal 

Telecomunicações Brasileiras S/A — TELEBRAS, no valor de R$404.755.786,00, 

para os fins que especifica. 

Nós queremos explicar — porém, não concordar —, vamos explicar, usando o 

expediente que o Regimento determina, que a Relatora é a Senadora Ângela 

Portela, que se encontra em uma Comissão específica do Senado. Eu gostaria de 

nomear Relator ad hoc o Senador Raimundo Lira. Desculpe, Benedito de Lira. Peço 

desculpas com o mesmo elogio que lhe atribuo, mas os senhores sentam juntos, 

dois Liras juntos. 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Pois é, é isso mesmo. É para se ver 

que os Liras se dão muito bem. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - (Risos.) Muito bem. 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, eu tenho a impressão de que todos os membros 
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desta Comissão devem ter recebido esse parecer. Eu vou ater-me ao relatório, à 

análise do relatório. 

Compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei de créditos adicionais, nos termos 

do art. 166, §1º, I, da Constituição Federal, e dos arts. 2º, I, e 106 da Resolução nº 

1/2006, do Congresso Nacional. 

A Constituição Federal permite a abertura de créditos extraordinários sem a 

indicação de recursos correspondentes, deixando tal indicação como discricionária. 

No caso em tela, consta do programa de trabalho anexo à medida provisória que a 

fonte utilizada no crédito é a “495-Recursos do Orçamento de Investimentos”. 

O projeto de lei foi encaminhado contendo Exposição de Motivos que 

justificam e indicam as consequências dos cancelamentos de dotações propostos 

sobre a execução dos projetos e respectivos subtítulos e metas, de acordo com o 

disposto no § 3º do art. 39 da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013 — Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2014. 

Quanto aos pressupostos constitucionais do crédito extraordinário em análise, 

a partir da leitura combinada do caput do art. 62 com o § 3º do art. 167 da 

Constituição, evidencia-se que a medida provisória que abre crédito extraordinário 

deve atender a despesas ao mesmo tempo relevantes, imprevisíveis e urgentes. 

No caso em comento, considera-se que a relevância e a urgência se 

encontram demonstradas. Frise-se que o requisito constitucional da imprevisibilidade 

não foi apresentado na Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 662/2014. 

Em atenção ao disposto no art. 39, § 4º, da LDO de 2014, a Exposição de 

Motivos esclarece que a abertura desse crédito não afetará o equilíbrio da meta 

global de resultado primário para 2014, de responsabilidade do conjunto das 

empresas estatais federais, uma vez que a meta estabelecida será mantida na 

reprogramação do Programa de Dispêndios Globais — PDG, encaminhada pelos 

respectivos Órgãos Supervisores ao MPOG, ora em análise no Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais — DEST.  

No que tange à emenda nº 1 apresentada, nota-se que ela visa contemplar 

programação em unidade orçamentária não beneficiária do crédito em exame, e, ao 
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contrariar o disposto no inciso I do art. 109 da Resolução nº 1, de 2006-CN, aponta-

se para a sua inadmissibilidade. 

No que tange às demais emendas apresentadas, nºs 2 a 6, ainda que não 

estejam em confronto com o art. 109 da Resolução nº 1, de 2006-CN, tratam de 

matéria estranha ao proposto na medida provisória apresentada. Consoante a Lei 

Complementar nº 95/98, cujo art. 7, inciso II, aponta que “a lei não conterá matéria 

estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão”, nesse sentido, em que pese a importância das proposições, também se 

aponta para a inadmissibilidade das emendas apresentadas. 

Voto: 

Do exame do projeto, a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais 

e os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz respeito à sua 

compatibilidade com as disposições da LDO e do PPA, e à sua conformidade com a 

LOA. 

Sra. Presidente, esses são o relatório e o voto apresentados pela Senadora 

Ângela Portela.  

Há aqui um adendo: nós recebemos a retificação da Emenda nº 6, de 2014, 

apresentada por S.Exa. o Sr. Deputado Edinho Bez, mas mantemos a 

inadmissibilidade da emenda, com base na Lei Complementar nº 95/98.  

Esses são o parecer e o voto da Senadora Ângela Portela. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Em discussão o 

relatório. (Pausa.) Não havendo... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quero discutir, Sra. Presidente. 

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

O Deputado Domingos Sávio tem a palavra para discutir a matéria. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, mais uma vez nós 

nos deparamos com uma iniciativa que se tornou frequente nos últimos 10 anos, de 

modo especial no Governo do PT, de usar medida provisória para fazer 

suplementação orçamentária sem respeitar os princípios constitucionais, que são 

muito claros: matéria de natureza orçamentária só pode ser tratada em medida 

provisória quando nós vivemos calamidade pública, situação de guerra, situações, 

portanto, de extrema relevância, de risco para o País, e não se configura 
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absolutamente nada disso. E há ainda outro aspecto, que é a imprevisibilidade, ou 

seja, se houver ocorrido algo imprevisível, não só do ponto de vista de calamidade, 

mas algo imprevisível que gere uma comoção nacional, uma situação em que se 

caracterize a emergência. Isso está claro no art. 167, §3º da Constituição Federal. E 

uma coisa que evidencia de maneira gritante que não há esse princípio da 

imprevisibilidade é o fato de que essa despesa que o Governo Federal propõe por 

medida provisória para a TELEBRAS, a estatal Telecomunicações Brasileiras S.A., 

essa despesa estava prevista no Orçamento. Havia previsibilidade. Então, não há 

que se falar em imprevisibilidade, como a Constituição Federal determina. Ela 

estava prevista.  

E ela estava prevista no Orçamento com uma dotação da ordem de R$ 270 

milhões. Portanto, era algo previsível; só que o Governo não só não previu da 

maneira adequada como depois enviou um projeto de lei para esta Casa, para 

suplementar da maneira correta, mas não cuidou de fazer o projeto de lei andar no 

ano passado, deixou o projeto de lei na gaveta, porque se habituou com esta ideia: 

“ah, depois eu mando uma medida provisória, e a medida provisória já entra em 

eficácia imediata, uso o dinheiro, gasto o dinheiro público, executo o Orçamento sem 

dar conhecimento ao Congresso”, numa linha bem autocrática. 

Portanto, é bom que fique bem claro isso. E eu fico tranquilo, porque nós 

temos uma Presidente que deixou claro que quer que esta Comissão cumpra o seu 

papel constitucional.  

Portanto, Presidente, essa medida provisória, que parece algo singelo, já 

chega com esse vício de inconstitucionalidade, com todo o respeito ao nobre Relator 

que referendou o relatório da Senadora, e é um vício que fica flagrante; quer dizer, 

isso estava no Orçamento do ano passado, o Governo poderia ter suplementado, e 

de fato suplementou, por projeto de lei, mas não tratou de acompanhar o projeto de 

lei para que ele fosse votado. Ele está aí parado, nas gavetas da Câmara, e o 

Governo vem com a medida provisória. 

Mas ainda resta algo que vem no campo político e que eu não posso deixar 

de mencionar, porque é o sentimento do povo brasileiro: quando nós vemos que a 

Abreu e Lima pulou de R$ 2 bilhões para praticamente R$ 30 bilhões com o 

superfaturamento, e vemos que o Governo coloca no Orçamento a previsão de um 
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investimento na TELEBRAS estimado em R$270 milhões, e depois esse 

investimento salta para a casa dos R$700 milhões, pedindo-se aqui por medida 

provisória mais de R$400 milhões de suplemento, por medida provisória, e nós 

aprovamos, nós temos que no mínimo saber como é que se prevê executar algo e 

de repente triplica o valor daquilo que se vai executar. 

Então, nós do PSDB, até num gesto para com a nossa Presidente, que está 

assumindo e já encontrou essa medida provisória aqui parada desde o ano passado, 

não vamos obstruir, mas nós vamos registrar aqui que nós consideramos essa 

medida provisória inconstitucional, consideramos uma temeridade aprovar uma 

suplementação de R$400 milhões para um investimento previsto no Orçamento, 

estimado originariamente em R$270 milhões, num País, num Governo em que a 

corrupção se transformou na regra, e não na exceção.  

Portanto, o PSDB registra o seu voto “não”, o seu voto contrário, sem obstruir, 

num gesto de respeito a V.Exa. e aos colegas que aqui estão. Essa matéria é 

vencida, é do ano passado, estamos num processo em que é preciso haver sua 

apreciação pelo Congresso, mas nós nos manifestaremos também em sessão do 

Congresso contrários à matéria. Entendemos que o Governo deve tratar matéria 

orçamentária por projeto de lei. É assim que a Constituição determina.  

E deixamos como um alerta, para que chegue ao Ministro do Planejamento, 

que chegue à Sra. Presidente, à equipe de Governo: outras matérias de natureza 

orçamentária que não forem relevantes, que não atenderem ao princípio 

constitucional, nós usaremos de todos os mecanismos para não permitir que sejam 

aprovadas; essa terá o nosso voto contrário, com as justificativas que acabo de 

elencar, mas nós não faremos obstrução, principalmente em homenagem a V.Exa.  

E eu concluo, para não usar, pelo menos espero não ter de usar mais a 

palavra hoje, aproveitando para parabenizá-la pela forma como vem conduzindo os 

inícios do trabalho desta Comissão, procurando construir o entendimento, 

procurando conduzir os acordos de uma maneira imparcial, respeitosa, com todos os 

pares. E isso também nos coloca numa condição de abrir diálogo com o Governo, 

com os demais partidos, desde que tenhamos o respeito dirigido a nós e a todos os 

partidos da Oposição. Eu sei que esse é o espírito de V.Exa.  

Muito obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu agradeço a V.Exa. As 

palavras de V.Exa. repercutem entre todos os membros desta Comissão, tenho 

certeza, e muitos até da base do Governo, porque o certo seria que acontecesse 

assim. Nós temos relatórios de várias matérias, cujos recursos já foram esgotados, 

utilizados, e nós estamos aqui legalizando a situação, para que não tenhamos mais 

conflitos do que já temos em relação ao bom andamento do trabalho da Casa como 

um todo, não desta Comissão em si, mas do próprio Congresso Nacional.  

Portanto, as palavras de V.Exa. não são palavras ao vento. São palavras 

importantes.  

E também quero anunciar que teremos aqui, no dia 27 ou 28... ah, no dia 26, 

a presença do Presidente do Banco Central Alexandre Tombini. Teremos em 27 e 

28, e aqui eu conclamo todos para que estejam presentes, o Ministro do 

Planejamento, quando todas essas questões elencadas aqui, na palavra de hoje de 

V.Exa. e em outras observações feitas, poderão ser colocadas pessoalmente e — 

quem sabe? — nós poderemos ter a esperança de correção do rumo, do andamento 

desse processo como um todo. 

É certo que o Governo de um País que está em restrição de gastos e precisa 

de ajuste tem de também saber colocar as matérias para serem discutidas com 

transparência, objetividade, e não há necessidade de MPs quando isso é feito, 

dentro de um ajuste necessário para o País. 

Senador Benedito de Lira, V.Exa. pediu a palavra? 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Não, senhora.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Antes de ouvir o 

Deputado Izalci, eu gostaria de dizer que nessa matéria que nós estamos discutindo, 

em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator para 

reprovação, no seu voto aqui proferido. 

Está em discussão a matéria ainda. V.Exa. tem a palavra, Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu só quero reforçar aqui a palavra do nosso 

coordenador, tendo em vista que é a primeira reunião de trabalho mesmo aqui da 

Comissão, não é? Só fizemos a votação dos membros da direção.  
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Mas nós já começamos com um precedente. Então, eu gostaria muito de 

pedir atenção aos nossos pares aqui, principalmente aos da base do Governo, 

porque esta Comissão deixou de fazer o dever de casa durante muitos anos. Nós 

temos aí várias prestações de contas pendentes, e nós vamos agora limpar tudo 

isso, limpar a pauta, mas nós precisamos assumir um pouco mais a nossa 

responsabilidade. 

Esta aqui há algum tempo funciona como uma Comissão homologatória. O 

que o Governo envia ela homologa, e está tudo certo. Então, eu quero aproveitar, já 

que a Senadora Rose veio com essa disposição, para dizer que com a sua 

competência, com a sua experiência, eu tenho certeza de que esta Comissão 

poderá fazer o dever de casa, não só o relacionado às matérias daqui para frente, 

mas o de limpar essa pauta, inclusive prestigiando, Senadora Rose, o Tribunal de 

Contas da União. 

O Tribunal de Contas da União é um órgão que auxilia muito o Congresso 

Nacional, e que tem feito várias ponderações e recomendações; há mais de 10 anos 

que ele está alertando que a máquina do Governo não tem estrutura, não tem 

controle, não é? E inclusive recomendou, por diversas vezes, a suspensão de 

diversas obras. Esta Comissão inclusive fez isso em 2009, e não foi atendida, isso 

foi vetado, e ninguém disse mais nada. E nós estamos colhendo o produto disso! 

Essa questão da PETROBRAS é produto da inoperância desta Comissão durante 

muitos anos.  

Portanto, parabenizo V.Exa. pela disposição de limpar essa pauta, e eu 

espero, principalmente, que daqui para frente realmente se obedeça à Constituição 

Federal. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A matéria continua em 

discussão. 

Não havendo quem queira discutir...  

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Quero discutir, Presidente. 

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

Narcio. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Cara Presidente, caros colegas, quero 

aproveitar para usar de forma breve a palavra, mas também não posso deixar de 
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ressaltar a situação, porque, no primeiro dia em que tivemos a posse de V.Exa. 

como Presidente desta Comissão, ficou aqui no nosso depoimento a preocupação 

que nós tínhamos, com relação ao trabalho desta Comissão, de esta não ser uma 

Comissão homologatória. Então, quer dizer, no primeiro dia em que iniciamos os 

trabalhos aqui, assistimos à primeira votação que é colocada aqui, de uma forma 

homologatória de algo que foi feito de maneira incorreta pelo Governo. 

Então, eu queria manifestar pessoalmente a nossa posição, já declinada pelo 

coordenador e pelo Deputado Izalci, no sentido de que somos contrários não só a 

essa matéria, mas a todo tipo de matéria que for colocada desse modo para votação 

aqui. E a função desta Comissão é altiva, e eu tenho certeza de que V.Exa., à frente 

desta Comissão, devolverá o papel desta Comissão, que é o de dar altivez a esses 

trabalhos, de ter, com certeza, maior atenção às suas responsabilidades. 

Então, quero cumprimentar também, pela eleição, os Vice-Presidentes aqui 

na pessoa do meu conterrâneo de Minas Gerais, o Deputado Jaime Martins. Tenho 

certeza de que V.Exas. saberão dar andamento a esta Comissão para que nós 

possamos fazer as coisas acontecerem da maneira mais altiva possível. Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A matéria continua em 

discussão. 

Ouço o Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, antes de discutir, 

rapidamente, eu quero agradecer ao Deputado Caio Narcio, agradecer a todos os 

companheiros aí a eleição à condução da Primeira Vice-Presidência. E quero 

agradecer à nossa Presidente Rose. Rose é uma pessoa, uma Parlamentar que eu 

conheço aqui nesta Casa de muitos anos. Sei que é uma pessoa aguerrida, 

determinada, que com toda a certeza vai conduzir-nos num bom caminho aqui, ao 

longo deste ano, inclusive para que possamos corrigir alguns problemas históricos, 

não é? Como a própria prestação de contas de Governo, que está aqui desde 1990 

sem ser votada, sem ser apreciada.  

E nós temos mesmo essa expectativa, estamos aqui para colaborar, mas a 

própria existência das medidas provisórias já é uma excrescência na democracia. É 

o poder do Executivo de legislar, embora tenha sido usado em todos os Governos, 

desde Itamar Franco, passando pelos Governos de Fernando Henrique, Lula, Dilma, 
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não é? Essa é uma prática corriqueira. Quando se trata, então, de medida provisória 

para questões orçamentárias, é certamente mais grave ainda, porque certamente 

não isso atende aos pressupostos de constitucionalidade.  

Então, com o que vamos ter aqui este ano, espero que nós possamos mudar 

essa realidade e convencer o Governo de que envie sempre pedido de crédito por 

projeto de lei. Esta Comissão nunca se negou a aprovar os créditos do Governo, 

aquilo que é explicado, que é conversado, que é discutido. Então, essa realmente é 

uma prática que nós precisamos mudar.  

O PSD concorda com essa tese, embora seja uma prática também corriqueira 

e antiga; desde a Constituição de 1988 para cá isso tem sido feito aí às centenas, 

chegando já à casa dos milhares de medidas provisórias, porque nós somos 

engolidos, ao ponto de votarmos ontem uma medida provisória que não trata 

especificamente de questão orçamentária, mas trata de subsídio do BNDES, ao que 

setores do próprio Governo posicionaram-se contrários, não é? E aprovamos ontem, 

enviamos ao Senado, mas essas questões de subsídio, essas questões que 

envolvem as finanças públicas precisam ser tratadas com uma lupa e com um novo 

olhar. 

Então, agradeço mais uma vez aos colegas e à nossa Presidente a confiança 

de me investir aqui na Primeira Vice-Presidência. Esta Comissão pode contar com o 

nosso esforço e com a nossa dedicação. Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Em discussão. 

Tem a palavra o Deputado Zé Geraldo. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sra. Presidenta, primeiro, quero 

parabenizá-la pela condução da Comissão, por nos ter propiciado alguns dias de 

discussão, de conversa sobre a nossa composição, para chegarmos aqui hoje a um 

acordo, para votarmos aqui a nova resolução, não é? Com certeza isso também 

será votado na Câmara e no Senado, porque aqui estão todas as forças políticas, 

todas as Lideranças que ajudaram a construir esse acordo. 

Em segundo lugar, quero dizer que desde quando cheguei a esta Casa, a 

partir de 2013, no Governo Lula, eu tenho ouvido muitas críticas às medidas 

provisórias. Eu até acho que em Governos anteriores pode ter havido menos 

medidas provisórias, mas é verdade também que neste País, nestes últimos anos, 
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nós tivemos um avanço na aplicação de recursos do Orçamento, o que no passado 

nós não tínhamos, não é?  

E este País é um continente. Por exemplo, quando se discute uma obra na 

Amazônia, lá só se trabalha durante 6 meses, por exemplo, construindo estradas; 

nos outros 6 meses não se tem trabalho; e um pedido de crédito suplementar por 

projeto de lei às vezes tramita 6 meses nesta Casa, na Câmara e no Senado, não 

porque o Governo tenha culpa se o projeto andou mais rápido, ou menos rápido, 

mas é porque é da natureza desta Casa, da democracia, em que Governo e 

Oposição trabalham uma peça orçamentária e muitas vezes o Relator de uma 

matéria não é do Governo, é da Oposição.  

Então, eu sou favorável às medidas provisórias, acho que são ferramentas 

necessárias, e cabe ao Congresso Nacional, cabe a esta Comissão avaliar 

realmente se os recursos de uma medida provisória são necessários ou não são 

necessários. É claro que são necessários e acho que a salvação da lavoura, na 

atual conjuntura. Pode até ser que um dia nós vamos ter neste Congresso Nacional 

as matérias tramitando mais rapidamente, mas hoje não temos; prova disso é que 

temos matérias há 10, 15 anos no Congresso Nacional, projetos de lei que nós 

estamos votando agora — 15 anos! Nós não estamos falando aqui de 6 meses. 

Então os Governos, seja ela, a Presidenta Dilma, seja quem vai governar 

daqui a 10 anos, ou 5 anos, não têm culpa dessa burocracia que a própria 

democracia nos impõe. Vejam bem que nós demoramos aqui quase 1 mês 

discutindo a organização da nossa Comissão, dos nossos membros na Comissão de 

Orçamento. Por quê? Porque nós temos muitos partidos. Nós já temos quantos 

partidos com representação neste Congresso? Está certo? Então, não é fácil lidar 

com tudo isso democraticamente.  

Nós não estamos vivendo um momento de ditadura, e não acho que as 

medidas provisórias são ditatoriais. Eu penso que elas vêm no momento em que nós 

precisamos corrigir orçamentos, porque muitas vezes os Governos preveem um 

orçamento a partir de tal projeto, e esse projeto precisa de correções. Acho que as 

nossas legislações podem ser melhoradas, como nós tivemos recentemente a nova 

Lei de Licitações com um novo regime, o RDC, que já melhora, e muito, porque 

V.Exa. sabe que no passado se licitava uma obra de rodovia, e o DNIT antes licitava 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0563/15  13/05/2015 
 
 

 15

o projeto; só a licitação do projeto demorava 6 meses; a empresa que ganhava 

demorava 2 anos para fazer o projeto; quando chegava, o projeto estava errado, 

precisava de correção; e quando a empresa ganhava a obra com aquele projeto, ela 

argumentava que o projeto não era bom; portanto, ela tinha o direito de pedir lá 

correções e... Bom, estão entendendo? 

Então, eu acho que nós precisamos corrigir muitas coisas neste País. Eu 

espero também que daqui a pouco nós tenhamos um equilíbrio maior, não é? Para 

podermos inclusive ter uma aplicação melhor da nossa peça orçamentária. Então, 

no mais, eu acho que nós produzimos bastante, no sentido da mudança na 

resolução, em que praticamente todos os membros dos partidos e de blocos foram 

contemplados, não é? Ficaram algumas questões ainda para debatermos, mas eu 

acredito que nós vamos fazer um bom trabalho nesta Comissão, e vamos fazer um 

bom debate sobre o Orçamento Geral da União, que é a peça, que é a matéria mais 

importante que nós discutimos nesta Casa. 

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

Continua a discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão. 

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

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

Aprovado, com três votos contrários, na Câmara dos Deputados. 

Em seguida, o relatório está em votação na representação do Senado 

Federal.  

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

Aprovado por unanimidade.  

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Presidenta, pela ordem... 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Pela ordem, ouço o 

Deputado Jaime Martins.  

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - A Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e a Consultoria de Orçamentos, 

Fiscalização e Controle do Senado Federal prepararam aqui uma errata à Lei 

Orçamentária, à LOA de 2014, que é a Lei Orçamentária vigente. Trata-se de erros 

materiais. Não existe qualquer envolvimento financeiro, qualquer movimentação 
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financeira. São erros materiais de digitação que precisam ser corrigidos, e a 

Relatoria preparou as correções e pede que possamos... Acho que está na pauta, 

não é? É só colocar na pauta e voltar. Se me permitem, eu vou fazer aqui a leitura, 

rapidamente, dessa solicitação, dessa errata, e do embasamento legal. 

Srs. Parlamentares, o art. 152 da Resolução nº1, de 2006, do Congresso 

Nacional, estabelece: 

 “Art. 152. O projeto de lei aprovado e enviado em 

autógrafo para sanção do Presidente da República não 

poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de 

correção de erro material, verificado exclusivamente no 

processamento das proposições apresentadas, 

formalmente autorizado pela Comissão Mista de 

Orçamento, por proposta de seu Presidente, 

justificando-se cada caso.” 

Sendo assim, passaremos à apreciação do Ofício Conjunto nº 01, de 2015, da 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, 

bem como da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado 

Federal, de 7 de maio, que propõe a correção de erros materiais verificados no 

processamento de emendas apresentadas ao PLN nº 13, de 2014, que se 

transformou na Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015. 

Assim sendo, Presidente, eu peço que coloque em discussão essa errata, 

para que a senhora possa conduzir a discussão. Trata-se de correções de 

subtítulos, correções de RP; às vezes o Parlamentar colocou RP 2, e é RP 3, há 

alguns erros dessa natureza; há Municípios, às vezes em Estados diferentes, com o 

mesmo nome, e às vezes a Consultoria acaba indicando para outro Estado aquilo 

que deveria ter sido indicado para o Estado correto; então, é claro que isso está à 

disposição dos Parlamentares, e peço aqui que a senhora conduza a discussão. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu queria esclarecer à 

Comissão que esses erros técnicos são normais; aliás, todo erro é comum nas 

nossas assessorias parlamentares, como também nesta Comissão. Então, está lido, 

e está à disposição de todos, inclusive na Internet. São pequenos erros até de 
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Estados, ao se definir a localidade em Estados, em itens, mas não há nada que 

altere o valor de qualquer proposição apresentada a esta Casa. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sra. Presidente... 

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

Hugo Leal. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - ...vamos discutir? Isso vai entrar em 

discussão? A senhora vai colocar em discussão? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estou colocando em 

discussão agora, e a palavra está à disposição de V.Exa. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Bem, Sra. Presidente, quero apenas 

aproveitar esta oportunidade da errata, que acabou não sendo feita a tempo, porque 

eu tenho, como coordenador da bancada e também membro aqui desta Comissão, 

exatamente uma situação como essa, e eu queria tentar aproveitar este momento 

em que nós estamos votando e fazer um adendo, fazer um acréscimo a essas 

emendas aqui, que estão corrigindo do ponto de vista material, e faço aqui a 

justificativa.  

Na Emenda 71200017 houve um erro material da seguinte circunstância: está 

no Orçamento a funcional, a localidade, a esfera orçamentária; só que na unidade 

orçamentária pretendida está a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na 

realidade a justificativa era para a Universidade Federal Fluminense, no Município 

de Barra Mansa. A justificativa está correta; o único apontamento, o único erro 

material é na unidade orçamentária pretendida, porque o recurso irá para a 

Universidade Federal Fluminense, porém a unidade orçamentária pretendida é a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Uma vez que nós estamos nessa linha de ação aqui, por proposta da 

assessoria, muito bem feita, muito bem elaborada, da Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização, eu pediria, se fosse possível, e obviamente com a anuência dos meus 

pares, exatamente o apontamento nesta emenda: Emenda 71200017, da bancada 

do Estado do Rio de Janeiro. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, com toda a 

disposição que nós temos para atender a todas essas erratas, eu queria apenas 

pedir que a apresentasse por escrito.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0563/15  13/05/2015 
 
 

 18

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Formalmente? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós temos até o meio do 

ano para fazer isso. Formalize o pleito. Nós vamos analisá-lo tecnicamente. Nesta 

Comissão, tudo tem de ter o parecer dos técnicos. Então, V.Exa. formalizando, nós 

vamos pegar o parecer técnico e trazê-lo ao plenário, para que os Deputados se 

sintam contemplados com o parecer de todos aqui. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Perfeitamente, Sra. Presidente. Eu queria 

aplicar o princípio da celeridade, mas compreendo perfeitamente que há 

necessidade de uma avaliação. Apesar de nós estarmos falando de erro material, eu 

acato a deliberação de V.Exa., e vou formalizar isso perante a Comissão. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já que V.Exa. está 

apresentando uma errata, eu gostaria de apresentar uma a V.Exa.: sempre que 

puder me chame de senhora, você, ela; não de senhor, pelo amor de Deus! 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Acho que a senhora ouviu errado (risos), 

eu disse Sra. Senadora. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - (Risos.) É uma errata, 

porque às vezes, como esse é um cargo essencialmente masculino, isso acontece. 

Então, a discussão está encerrada. 

Vamos passar à votação. 

Em votação na Câmara dos Deputados. Aqueles que aprovam permaneçam 

como se encontram.  

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. Aqueles que aprovam permaneçam como se 

encontram.  

Aprovado. 

Concluída essa votação, nós vamos encerrar os trabalhos. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sra. Presidente... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu queria apenas fazer 

uma observação, se me permite o Deputado Hugo. Nós estamos aqui parece que 

numa calmaria, mas não é assim. Esta Comissão está abarrotada de problemas de 

toda ordem, haja vista estarmos com contas a serem apreciadas há 25 anos 
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represadas nesta Comissão, 25 anos, contas presidenciais. Isso é um absurdo! Eu 

não tenho como nominar uma situação como esta. 

No entanto, eu queria dizer que essas contas foram assim distribuídas: as de 

2013 para a Deputada Flávia Morais; as de 2012 para o Senador Hélio José; as de 

2011 para o Deputado Hugo Leal; as de 2010 para o Senador Davi Alcolumbre; as 

de 2009 para o Deputado Valtenir Pereira; as de 1991 para a Senadora Gleisi 

Hoffmann; e as de 1990 para o Senador Wilder Morais. 

Portanto, eu quero dizer que na próxima sessão, passando as audiências com 

os Ministros, nós vamos fazer um esforço concentrado para que possamos atualizar 

a votação dessas contas. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sra. Presidenta... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Deputado Hugo Leal 

havia pedido a palavra, e em seguida... 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sra. Presidenta, é só para justificar: é por 

isso que precisamos de medida provisória, não é? Na Comissão de Orçamento há 

matéria com 25 anos! (Risos.) 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sra. Presidente, eu pedi a palavra 

exatamente pelo seguinte... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente... 

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

Deputado Hugo Leal. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - ...nós temos hoje, então, estabelecida aqui 

e aprovada por este Plenário, uma nova Resolução, um projeto de resolução que foi 

aprovado, com essa nova modificação, ampliando as relatorias setoriais para 16 

relatorias. Hoje foi aprovado por unanimidade. E eu peço a V.Exa., como Presidente 

desta Comissão, que em seguida, ou o mais brevemente possível, possa convocar 

uma reunião com os blocos, com representantes, para que essa opção seja feita na 

mesma ordem em que é feita a escolha das Comissões, tanto no Senado quanto 

aqui na Casa, para que seja respeitada a ordem de escolha, de pretensão por parte 

dos blocos nas áreas temáticas. 

Era apenas isso. Eu aguardo a deliberação de V.Exa. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. será atendido. 
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O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO  - Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, eu tinha pedido 

primeiro aqui. 

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

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - É só para dizer que nós vamos, num 

outro momento, discutir a questão do mérito das medidas provisórias, mas eu não 

poderia deixar de pelo menos registrar que eu não concordo com absolutamente 

nada do que foi dito aqui com relação à necessidade de medida provisória em 

função do tempo de aprovação dos projetos de lei. Mas nós vamos deixar para 

discutir isso em um momento oportuno. 

Sra. Presidente, pelo amor de Deus! Sem comer eu não trabalho, eu fico sem 

energia. 

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

fornecido almoço para V.Exa., mas não deu. (Risos.) 

O Deputado João Fernando Coutinho tem a palavra  

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu quero apenas, Sra. 

Presidente, parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos e parabenizar o 

Deputado Jaime por assumir a Primeira Vice-Presidência. Acho que foi importante a 

votação por este Plenário da reforma, da mudança da nossa regulamentação, a 

Resolução nº 01, que estabelece 16 sub-relatorias.  

Mas, assim como o PROS, que manifestou, por intermédio do Deputado Hugo 

Leal, a sua preocupação com a maneira como vamos efetivamente distribuir esses 

espaços, nós do PSB entendemos que é fundamental para o bom andamento dos 

trabalhos nesta Comissão que haja essa reunião e que sejam respeitadas as 

escolhas de acordo com as opções que cada Parlamentar ou cada partido terá. 

Portanto, eu... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Cada bloco, Deputado. 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Cada bloco terá. 

Portanto, eu gostaria de hipotecar a minha solidariedade ao Deputado Hugo Leal e 

dizer que tenho a absoluta convicção de que V.Exa. vai sensibilizar-se e dar 

continuidade à condução dos trabalhos da maneira mais democrática possível. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não. Eu quero 

esclarecer tanto ao Deputado Hugo quanto ao Deputado Coutinho que os critérios 

usados foram, todos eles, da maior transparência, discutidos com todas as 

Lideranças, sem nenhuma alteração, e não fiz qualquer escolha nem tive influência 

nas indicações partidárias. 

Quero lembrar mais uma vez que o Comitê de Avaliação da Receita, que 

deveria ter sete Deputados e três Senadores, tem apenas três Deputados, e o 

Senado quase completo; no Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da 

Execução Orçamentária, cujo coordenador será o Deputado Lelo Coimbra, falta 

apenas a indicação de 2 Deputados Federais; no Comitê de Avaliação das 

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, cujo 

coordenador é o Deputado José Airton Cirilo, falta ainda 1 Senador; e no Comitê de 

Admissibilidade das Emendas nós temos ainda a ausência de 2 Senadores, e o 

coordenador ainda não foi indicado. 

Portanto, não basta apenas reunir os coordenadores e Líderes de bancada; é 

preciso que todos estejam atentos à pauta que se encontra nas mãos dos seus 

Líderes. 

Vou encerrar esta reunião, informando que a próxima será no dia 19, às 

13h30, com tempo para que todos almocem. 

Muito obrigada a todos pela colaboração.  

Declaro encerrada a presente reunião.  




