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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 3ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação da matéria constante da pauta. 

 Peço, por favor, que a lista de presença passe a ficar doravante na mesa, 

onde se encontram os trabalhos. 

 Temos quórum para abertura da sessão, mas, infelizmente, não temos 

quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. 

 Eu queria entrar em comum acordo com V.Exas. Vejam bem, as duas Casas 

estão em atividade intensa, haja vista que nós do Senado temos hoje a discussão da 

terceirização, com todas as representações do segmento dos trabalhadores 

presentes: Central Única dos Trabalhadores — CUT; Comando Geral dos 

Trabalhadores — CGT; setores da Federação das Indústrias do Espírito Santo — 

FINDES; Confederação Nacional da Indústria — CNI e tudo mais. Eu só não quero 

que uma coisa prejudique a outra. Infelizmente, não consegui que a reunião no 

Senado começasse às 10 horas e tivesse o término até 1 hora da tarde. Não 

consegui. Na Câmara dos Deputados, muitas Comissões ainda estão em 

funcionamento. 

 Nós temos que entrar em acordo em relação ao funcionamento da Comissão 

e ao horário, Senador Benedito, porque é muito difícil ter uma pauta extensa, nós 

temos mais de 27 relatorias distribuídas para atualizar esta Comissão, já coloquei 

para o Plenário desta Casa que os trabalhos desta Comissão se encontravam 

sobremaneira todos eles represados, atrasados, com contas de ex-Presidente da 

República, do Collor à Presidente Dilma, todas elas sem apreciação, sem relatório, 

as que já foram distribuídas, mais ainda as medidas provisórias, os projetos de leis e 

alguns assuntos diversos que nós distribuímos para vários Relatores. 

 Esta reunião tem 3 Senadores e 12 Deputados — não vejo 12 —, em função 

das Comissões em funcionamento. Se estiverem de acordo, eu gostaria de 

apresentar uma proposta. O Senador Davi gostaria de fazer uma proposta. 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE - Sra. Presidente, diante da 

impossibilidade regimental de se iniciar a votação e para aproveitar a oportunidade, 

uma vez que foi aberta a sessão, queria solicitar aos membros desta Comissão que 
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suspendêssemos esta reunião de hoje, que ficaria em stand-by, até que 

pudéssemos remarcar o horário da reunião para mais tarde ou para amanhã. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - Sra. Presidente... 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Pela ordem. 

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

Deputado Lelo Coimbra, em seguida, o Senador Benedito de Lira. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - Esta Comissão se reveste de uma 

importância muito grande, no entanto, os seus horários ficam à deriva de sobra de 

hora, sobra de vaga. Eu acho que nós tínhamos que ter uma definição de um horário 

formal definitivo, porque ela não pode ficar ao sabor das outras coisas. 

 Então, é preciso ter uma demarcação de hora objetiva, de onde nós não nos 

afastemos, mesmo que fiquemos uma ou duas semanas sem quórum, naquele dia, 

naquele horário estabelecido, será realizada a reunião e ponto, para que ela não 

fique oscilando. Numa hora é uma, numa hora é... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu concordo com 

V.Exa., mas, por exemplo, essa sessão temática realizada no Senado, que antecede 

a votação da terceirização, foi marcada, remarcada, enfim, confirmada pelo Senador 

Renan de sexta-feira para cá. Por isso, eu pedi aos componentes desta Comissão 

que deixassem aqui o nome da pessoa do seu gabinete responsável por receber 

todas as orientações e informações relativas ao trabalho da Comissão. Muitas 

vezes, e hoje, foi pedido pelas duas Casas que nós suspendêssemos a reunião da 

Comissão. 

 Vários Senadores e Deputados entregaram os relatórios. V.Exas. têm em 

mãos a pauta. Eu tenho certeza de que o Deputado Ricardo Barros fez um trabalho 

exaustivo para entregá-los. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou conceder-lhe a 

palavra pela ordem, só estou terminando a minha explicação, se V.Exa. permitir. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Desculpe-me. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, vejam bem: eles 

fizeram um trabalho exaustivo para entregá-los, para que nós tivéssemos matéria. O 

Senador Benedito de Lira fez questão de entregar seus relatórios para que nós 
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pudéssemos proceder à votação. Agora, eu só posso ir ao limite da minha 

competência. 

 Pela ordem, o Senador Benedito de Lira. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Sra. Presidente, pelas informações 

que V.Exa. trouxe ao Plenário, considerando que terça-feira e quarta-feira são dias 

em que todas as Comissões Técnicas das duas Casas do Congresso Nacional 

funcionam, bem como há pauta na Câmara e no Senado, nós poderíamos 

estabelecer, se o Plenário, lógico, concordar, que as reuniões da Comissão de 

Orçamento serão realizadas a partir das 10 horas, às quintas-feiras. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Há uma sugestão no 

Plenário. Evidentemente, há um contencioso sobre as votações na quinta-feira, 

porque o horário era diferente. Eu vejo com bons olhos a proposta de V.Exa. e vou 

submetê-la ao Plenário, para que as pessoas possam opinar. 

 Nas quintas-feiras, no horário em que estava marcada a reunião, às 

14h30min, infelizmente, não dava quórum, porque, depois de meio-dia, todos 

viajavam. Agora, há uma nova ordem na Casa. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Às 14h30min uma boa parte de 

Deputados e Senadores viajam para seus Estados. Então, pela manhã, às 9 horas. 

Nós ficaríamos até meio-dia. Dá para fazer muita coisa. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO  - Sra. Presidente, eu 

queria apenas referendar aqui o posicionamento do Deputado Lelo, que defende que 

haja realmente um horário específico, assim como o do Senador Benedito de Lira, 

que já encaminhou essa proposta concreta. Acredito que como os trabalhos nas 

quintas-feiras geralmente têm tido quórum para deliberação no Plenário, algumas 

vezes começando aqui na Câmara dos Deputados ainda pela manhã, com abertura 

do painel e a Ordem do Dia, seria bastante razoável definirmos efetivamente essa 

data. 

 Eu concordo com a proposta do Senador para que essa reunião possa 

acontecer às quintas-feiras pela manhã, o mais cedo possível. Talvez às 9h30min 

seja um horário razoável. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Alguém mais gostaria de 

opinar. Nós não temos quórum para deliberar. Quero lembrá-los. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente. 

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

Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu acredito que o encaminhamento de 

um horário específico é importante até para que os Parlamentares possam se 

programar. E acredito também que com a presença de V.Exa. aqui por mais algum 

tempo seja até possível que tenhamos quórum agora. Com a presença de V.Exa., as 

pessoas começam a ser avisadas. Aí eu não sei da disposição de cada um de 

aguardar aqui ou em outro momento, mas começamos a ver alguns Deputados 

voltando. Muitas vezes, por causa dessa situação de marcar e desmarcar a reunião, 

muitas pessoas ficam aguardando a presença de V.Exa. para que de fato se 

concretize a reunião. 

 Acredito que, se dermos mais 10, 15 minutos, não sei a disponibilidade dos 

Deputados, talvez possamos alcançar o quórum necessário para poder realizar a 

reunião. Todavia, estou de acordo com termos um horário estabelecido para a 

reunião, porque assim podemos, como Parlamentar também, nos programar, para 

saber que em determinado dia e em tal horário vamos ter uma programação para a 

Comissão. Fica a critério de V.Exa., que tem demonstrado sua sensibilidade na 

condução dos trabalhos com muito talento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sempre que desmarquei 

as sessões foi em função de solicitação das duas Casas. Com uma sobrepondo-se a 

outra, há sempre alguns assuntos de extrema importância. 

 Vejo com bons olhos a proposta da quinta-feira. O Senado tem uma 

convocação às 10 horas. Podemos pedir para passar para 11 horas e chamar essa 

sessão para às 9 horas. Fica uma sugestão aqui. Agora, com um dia fixo, ao menos 

que aconteça alguma coisa extremamente relevante, nós poderemos variar o 

calendário. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO  - Sra. Presidente, eu queria dar minha 

opinião. A tradição desta Comissão não era de reunião às terças-feiras neste 

horário. Nesta altura do ano, imagino que a maioria dos Deputados desta Comissão 
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já deve ter organizado sua agenda, em função da participação em outras 

Comissões. Então, não sei se mudar para quinta-feira, nesta altura do ano, pode 

prejudicar, de repente, a participação de alguns membros desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO  - Sra. Presidente, ouvi as 

sugestões. Geralmente, na quinta-feira, a sessão da Câmara, por exemplo, só 

funciona a partir das 14 horas. Às quintas-feiras, fica ociosa mesmo na parte da 

manhã, parece que é o melhor dia. Se começamos às 9 horas, vai dar tempo de 

debater muito tempo. Esta é uma das Comissões mais importantes deste Congresso 

e não pode ficar sem um horário determinado. Acho que tem que haver esse 

respeito pela Comissão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós estamos tentando 

aqui coadunar as ideias, porque o Senado, às quintas-feiras, tem sessão às 10 

horas. Seria o caso também de estabelecer uma interlocução com o Presidente do 

Senado para ajeitarmos um horário. De 9 horas às 12 horas dá para votarmos muita 

coisa, dá tempo de V.Exas. almoçarem e comparecerem à sessão da Câmara. 

Vamos tentar a mudança com o Presidente. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente. 

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

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente, eu gostaria de saudar 

V.Exa. pela condução serena e tranquila desta Comissão, saudar também nosso 

querido Senador Davi Alcolumbre, nossos Deputados, e dizer que a definição de 

uma data, de um dia, como a quinta-feira, o que V.Exa. propõe, é muito interessante. 

 Nós temos algumas Comissões que funcionam às quintas-feiras, pela manhã, 

mas nada que não consigamos dialogar, conversar com os Presidentes das 

Comissões. Eu acho que nesse horário de 9 horas ao meio-dia teríamos condições 

de trabalhar com bastante afinco e levar a bom termo a questão da nossa Comissão 

de Orçamento. 

 Quero só me manifestar dizendo que acho esta proposta de quinta-feira, de 9 

horas ao meio-dia, acertando direitinho com o Presidente Renan, excelente. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE  - Sra. Presidente Rose. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não, Senador Davi. 

Nós estamos aguardando, como sempre, dois Senadores para haver quórum. 

 A palavra, em seguida, será do Deputado Ricardo Barros. 

 V.Exa. tem a palavra, Senador Davi. 

 O SR. SENADOR DAVI ALCOLUMBRE  - Eu só queria recapitular, Sras. e 

Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados desta Comissão. Eu fiz uma sugestão 

apenas para que utilizássemos o número regimental que tínhamos para suspender a 

reunião, que utilizássemos essa presença para abrir a sessão, em vez de ter que 

esperar. Se a Comissão, é claro, decidisse que a reunião seria daqui a 30 minutos 

ou 1 hora, a Mesa poderia não encerrar a reunião, só suspendê-la. 

 A minha primeira proposta era no sentido apenas de suspender a reunião 

para evitar ter que recolher assinatura de novo para obtenção de quórum para 

abertura, não quórum para votação, como o que estamos aguardando. 

 Houve a sugestão da mudança do horário da reunião para quinta-feira de 

manhã, o que eu acho que tem que ser discutido na reunião de Liderança na 

Comissão. Minha proposta inicial era apenas que suspendêssemos a reunião para 

que, caso V.Exa. encerre a reunião e convoque outra para daqui a 30 minutos ou 1 

hora, não tenhamos que aguardar o quórum de novo para a abertura. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Antes de mais nada, 

gostaria de agradecer a presença do Deputado Danilo Forte, do nosso Estado do 

Espírito Santo, que debateu o pacto federativo. Justifico nossa ausência, devido aos 

trabalhos de ontem aqui na Casa. 

 Muito obrigada. 

 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, eu queria também 

corroborar essa sugestão de encontrarmos uma data que não seja terça-feira. Eu 

estava, por exemplo, agora na reunião de Líderes, que é a hora que nós estamos 

articulando as votações da Casa, costurando as matérias que vão ser votadas na 

semana. E isso vai ocupar vários de nossos companheiros de Comissão. Seria 

também uma posição de evitar que nossa Comissão seja atropelada nas suas 

deliberações pelo início da Ordem do Dia. 
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 Então, eu queria deixar a sugestão também, para que a Presidente encontre 

um horário que não seja imediatamente antes do início de sessões, para que não 

tenhamos que interromper nossa deliberação em função do início da Ordem do Dia. 

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

sugestão, para tentar tornar esta reunião produtiva. Eu queria propor que nós 

começássemos a discussão sobre os relatórios, enquanto nós estamos chamando 

pela presença de dois Senadores apenas. Nós temos vários relatórios, constam da 

pauta que está com V.Exas. os ofícios e relatórios como o de número 36, de 2010, 

do Ministério da Integração Nacional, que encaminha o Relatório de Resultados e 

Impactos do exercício de 2009; seis relatórios do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste — FNE, todos versando sobre uma matéria só, com 

relatoria do Deputado Ricardo Barros. 

 Sugiro que possamos iniciar a discussão. Caso não haja quórum no Senado, 

nós, pelo menos, iniciaríamos a discussão. 

 Todos estão de acordo? (Pausa.) 

 Passa-se, então, à apresentação do relatório do Deputado Ricardo Barros. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Ofício (Congresso Nacional) nº 36, de 

2010, do Ministério da Integração Nacional, que encaminha o Relatório de 

Resultados e Impactos do exercício de 2009 sobre atividades desenvolvidas pelo 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE.  

 Ofício nº 6, de 2010, em que o Presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Regional e Turismo comunica o recebimento do Relatório de Resultados e Impactos 

(primeiro semestre de 2009) sobre atividades desenvolvidas pelo Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste. 

 Ofício nº 21, de 2010, que encaminha ao Senado Federal o Relatório de 

Resultados e Impactos sobre atividades desenvolvidas nesse período. Relator, 

Deputado Ricardo Barros. 

 Todos receberam cópia do relatório do Deputado Ricardo Barros? Foi 

distribuída cópia. Podemos nos basear no relatório por S.Exa. apresentado, até que 

possamos organizar a distribuição de todo o material? 

 Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - O Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste — FNE, criado por força de dispositivo constitucional, 

tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região 

Nordeste, dos Munícipios dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais incluídos na 

área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE, 

através do Banco do Nordeste do Brasil S.A. — BNB, mediante execução de 

programas de financiamento aos setores produtivos, em harmonia com os planos 

regionais de desenvolvimento, conferindo tratamento preferencial às atividades de 

mini e pequenos produtores rurais, às desenvolvidas por micro e pequenas 

empresas, às que produzem alimentos básicos e aos projetos de irrigação, sendo 

vedada a aplicação de recursos a fundo perdido. 

 O envio da documentação, objeto do Ofício nº 06, de 200 e do Ofício nº 21, de 

2010, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, 

obedeceu ao disposto no art. 20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 1989. 

 Já a remessa da documentação, objeto do Ofício nº 36, de 2010, do 

Congresso Nacional, decorre do cumprimento do disposto no § 5º do art. 20 do 

mesmo texto legal. 

 Tendo em vista a necessária transparência na aplicação dos recursos do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, conforme consta das Notas 

Explicativas nºs 4 e 5, as demonstrações contábeis também mantêm, 

permanentemente, à disposição dos órgãos de fiscalização competentes, os 

demonstrativos dos recursos, aplicações e resultados do Fundo, com posição final 

de mês; também, os balanços do Fundo, devidamente auditados, são publicados 

semestralmente e encaminhados ao Congresso Nacional, para efeito da fiscalização 

e controle, conforme previsto na legislação vigente. Além disso, o Fundo mantém 

auditoria externa, contratada às suas expensas, para certificação do cumprimento 

das disposições constitucionais e legais estabelecidas, para emissão de parecer 

sobre as demonstrações financeiras, bem como do exame de contas e outros 

procedimentos usuais de auditoria. 

 Destaque-se, também, que o BNB, como instituição gestora de recursos do 

FNE, realiza atividades de controle e fiscalização de suas aplicações, instrumento 

integrante das políticas do próprio Banco, que atende as recomendações do 
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Ministério da Integração Nacional e do Tribunal de Contas da União, para avaliação 

dos fundos constitucionais de financiamentos regionais. 

 Para tanto, de acordo com o art. 71 da Constituição Federal, o Congresso 

Nacional conta com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 

examinar as contas prestadas pelos administradores do FNE, oportunidade em que 

avaliará a gestão dos recursos administrados, em conformidade com as diretrizes 

constantes da Lei nº 7.827, de 1989, com as diretrizes e orientações gerais 

estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, com as diretrizes e prioridades 

estabelecidas pelo Conselho Deliberativo — CONDEL, da SUDENE, com a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional e com o Plano de Desenvolvimento do 

Nordeste. 

 Dessa forma, considerando que cabe ao Tribunal de Contas da União a 

análise da execução dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste para o exercício de 2009, no âmbito do exame da correspondente 

prestação de contas, não se verifica a necessidade da adoção de qualquer 

providência nessa oportunidade. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão: tome 

conhecimento da documentação encaminhada pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste, por intermédio do Ofício nº 36, e dos apensados 

Ofícios nºs 6 e 21, de 2010, e determine o envio dos referidos documentos ao 

arquivo. 

 É o voto, Sra. Presidente. 

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

a V.Exa. que apresente o relatório daqui. Embora os Parlamentares possam não ter 

em mãos o relatório, todos os gabinetes recebem a pauta acompanhada dos 

relatórios prontos. 

 Daqui para frente, vou fazer uma pasta. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - Questão de ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - O Deputado Hildo está 

dizendo que não recebeu cópia. Vou pedir que me indiquem a pessoa que a 

recebeu. 

 Questão de ordem solicitada pelo Deputado Danilo Forte. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Primeiramente, quero parabenizar a 

iniciativa da Assembleia Legislativa do seu Estado, o Espírito Santo, pelo grande 

debate realizado ontem sobre o pacto federativo, com a presença de 15 Deputados 

Estaduais, 4 Deputados Federais e um número expressivo de Prefeitos e 

Vereadores, além do Vice-Governador, o nosso ex-colega, Conalgo — o Deputado 

Lelo Coimbra também esteve lá. Foi um debate muito participativo e sentimos muito 

a sua ausência, ontem, na Assembleia. Inclusive, foi muito questionada a sua não 

ida ao nosso debate, mas com o sentimento de compreensão por saber que V.Exa. 

tinha outras atribuições aqui em Brasília. 

 Esse relatório do Fundo Constitucional do Nordeste tem uma medida 

protocolar. Ele tem que ser recebido pela Comissão, daqui ser enviado ao Tribunal 

de Contas, que faz a averiguação ponto a ponto da possibilidade ou não de alguma 

irregularidade. Constatada alguma irregularidade, ou não, o Tribunal de Contas o 

reenvia à Comissão Mista de Orçamento, e, aí sim, caberá a esta Comissão 

habilitar, em cima daquilo que foi visto pelo Tribunal de Contas de contraditório entre 

as determinações constitucionais das aplicações do Fundo e o papel do Banco do 

Nordeste, o que deve ser feito, ou não, para regularização dessas posições 

contraditórias que possam ser inquiridas pelo Tribunal de Contas da União. 

 Como é uma atividade meramente protocolar, eu acho que não tem porque 

criar qualquer obstáculo ao relatório do Deputado Ricardo Barros, até porque S.Exa. 

foi também muito sucinto no seu relatório, no sentido apenas de garantir o envio das 

informações constatadas ao Tribunal de Contas para posterior análise e, aí sim, uma 

análise aprofundada sobre qualquer possibilidade de irregularidade, de ausência ou 

de contradição do relatório. 

 Diante do fato, nós da bancada do PMDB não temos nenhuma objeção ao 

belo trabalho do Relator, Deputado Ricardo Barros, em relação ao relatório do 

Fundo Constitucional do Nordeste. 

 Muito obrigado. 

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

o ofício do FNE, relatado pelo Deputado Ricardo Barros. 

 Pedimos a compreensão de todos, porque se trata apenas da discussão. 

Falta ainda um Senador no plenário desta Comissão para completarmos o quórum. 
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 Vamos continuar a apreciação de matérias. 

 Ofício nº 2, de 2011, do Senado Federal, do Superintendente da SUDENE, 

que comunica o recebimento do Relatório de Resultados e Impactos do 1º semestre 

de 2010 sobre atividade a ser desenvolvida pelo Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste — FNE. Apensado o Ofício nº 39, de 2011. 

 Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE, ao encaminhar a documentação 

referente ao Ofício nº 13, de 2012, à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público 

e Fiscalização do Congresso Nacional, obedeceu ao disposto no art. 14, inciso IV, 

da Lei n° 7.827, de 1989. Já o envio da documentação referente ao Ofício n° 16, de 

2013 — Congresso Nacional à mesma Comissão cumpriu o previsto no art. 20, § 5º, 

da mesma lei. 

 Conforme a legislação referente ao FNE, o Banco do Nordeste do Brasil — 

BNB, juntamente com o Ministério da Integração Nacional e o Conselho Deliberativo 

da SUDENE — CONDEL/SUDENE, é o responsável pela gestão do Fundo. 

Portanto, são responsáveis pela elaboração da programação de financiamentos do 

FNE, oportunidade em que estabelecem as diretrizes e prioridades dessa 

programação. 

 É importante destacar que o Tribunal de Contas da União, de acordo com 

suas atribuições constitucionais e legais, examina a execução da Programação do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE e avalia, então, se a 

gestão dos recursos administrados está de acordo com as diretrizes estabelecidas 

na lei, com as diretrizes e orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da 

Integração Nacional, com as diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Conselho 

Deliberativo da SUDENE, com a Politica Nacional de Desenvolvimento Regional — 

PNDR e com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste — PRDNE. 

 No que se refere ao conteúdo objeto do Ofício n° 16, de 2013 — CN, no 

cumprimento da determinação do § 5º do art. 20 da Lei 7.827, de 1989, é 

imprescindível que os recursos colocados à disposição pelo FNE sejam aplicados 

com total transparência e eficácia. Nesse sentido, é sempre enfatizado em nota 

explicativa que o Banco do Nordeste mantém, permanentemente, à disposição dos 
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órgãos de fiscalização competentes os demonstrativos dos recursos, aplicações e 

resultados do Fundo, com posição de final de mês e também os balanços do Fundo, 

devidamente auditados. 

 Ressalte-se também que o BNB, como instituição gestora dos recursos do 

FNE, realiza atividades de controle e fiscalização de suas aplicações, instrumento 

integrante das políticas do próprio banco, e atende às recomendações do Ministério 

da Integração Nacional e do Tribunal de Contas da União. 

 Observe-se ainda que, de acordo com o art. 71 da Constituição Federal, o 

Congresso Nacional conta com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 

compete examinar as contas prestadas pelos administradores do FNE, oportunidade 

em que avaliará a gestão dos recursos. 

 A Corte de Contas deve analisar também se foram observadas as prioridades 

estabelecidas na política de aplicação dos recursos do FNE. 

 Nesse sentido, o TCU examinará se, dentre as prioridades na aplicação dos 

recursos do FNE, foi observada a redução das desigualdades sociais, de gênero, 

étnico-raciais, inter-regionais e intrarregionais, mediante apoio a projetos voltados 

para o melhor aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento econômico-

social e maior eficiência dos instrumentos gerenciais. 

 Dessa forma, considerando que a programação de financiamento para o 

exercício 2012 e a execução dessa programação no primeiro semestre de 2012 do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE serão analisadas pelo 

Tribunal de Contas da União, não se verifica a necessidade da adoção de qualquer 

providência no momento. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão:  

 a) tome conhecimento da documentação encaminhada pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE, por meio do Ofício n° 13, de 2012-

CN, e do apensado n° 16, de 2013, Congresso Nacional;  

 b) determine o envio dos referidos documentos ao arquivo.  

 É o relatório, Sra. Presidente. 

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

 Não havendo quem queira discutir, vamos passar ao item seguinte. 
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 Eu gostaria de explicar o que está acontecendo aqui. Para que ninguém tenha 

dúvida, este é um esforço concentrado que estamos fazendo para tirar o acúmulo de 

matérias que existem. Nesta matéria, por exemplo, todos esses fundos do FNE 

estão com prazo expirado. A esta Comissão faltou juízo na hora de fazer o seu 

trabalho. Portanto, nós estamos aqui fazendo esse esforço. Esse fundo todo contém 

a mesma prestação de contas do financiamento do FNE. 

 Vamos passar ao Item nº 3. 

 Peço a todos que permaneçam aqui. Mais adiante, teremos os itens nºs 7 e 8, 

que serão relatados pelo Senador Benedito de Lira, que também se esforçou para 

fazer esta Comissão andar. 

 Item nº 3. 

 Ofício nº 13, de 2012, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, 

que encaminha ao Congresso Nacional programação de financiamento do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE, apensado o Ofício do 

Congresso Nacional nº 16, de 2013. 

 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - A base jurídica que eu estabeleço 

nos relatórios é sempre a mesma, porque a legislação é a mesma e as orientações 

do Ministério da Integração também. Quanto ao Ofício do Congresso Nacional nº 13, 

de 2014, eu vou repetir os argumentos jurídicos anteriores que embasam nosso 

relacionamento, e, dessa forma, considerando que a execução do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste para o primeiro semestre de 2013 e 

para o exercício de 2013 será analisada pelo Tribunal de Contas da União, quando 

do exame da correspondente prestação de contas, não se verifica a necessidade de 

adoção de qualquer providência no momento. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento 

da documentação encaminhada pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste — SUDENE, por meio do Ofício (Congresso Nacional) nº 13, de 2014 e do 

apensado Ofício (Congresso Nacional) nº 31, de 2014 e determina o envio dos 

referidos documentos ao arquivo. 

 É o relatório, Sra. Presidente. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em discussão na 

Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Em discussão no Senado Federal. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, vamos passar ao item seguinte. 

 Ofício do Congresso Nacional nº 14, de 2012, também da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste, que encaminha ao Congresso Nacional Relatório 

de Resultados e Impactos, exercício de 2011, relativo ao primeiro trimestre, do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE. 

 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA  - Sra. Presidente, faço uma consulta 

antes. Tendo em vista que a pauta consta no visor do meio eletrônico, por que o 

relatório também não consta? É só para acompanhar o relatório. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os relatórios foram autenticados, 

ela vai explicar a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA  - Não é preciosismo, é para lê-lo 

mesmo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aqui a Comissão é 

democrática; muitos lugares não o são, mas aqui é plenamente democrática. 

Qualquer dúvida, por favor, passe o pedido de esclarecimento à Mesa. 

 Há quórum para votação. 

 Podemos voltar ao item 1 da pauta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Vamos votar em bloco, Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos votar em bloco. 

Então, deixe que ele leia os relatórios subsequentes. 

 Vamos ao Item 4 da pauta: Ofício (Congresso Nacional) nº 14, de 2012. 

 V.Exa. está com a palavra. 

 Em seguida, eu gostaria de propor que ele fizesse também o Ofício 

(Congresso Nacional) nº 56, de 2012; o Ofício (Congresso Nacional) nº 13, de 2014. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Trata-se do Ofício (Congresso 

Nacional) nº 14, de 2012, referente aos impactos do exercício de 2011, primeiro 

semestre. 
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 Diante do exposto, voto no sentido de que a Comissão tome conhecimento da 

documentação encaminhada pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste — SUDENE, por meio do Ofício nº 14, de 2012, Congresso Nacional, e 

também do apensado Ofício nº 43, de 2012. Determine o envio dos referidos 

documentos ao arquivo. 

 É o relatório, Sra. Presidente. 

 Seguindo a pauta, vou dar o parecer sobre o Ofício (Congresso Nacional) nº 

56, de 2012, programação de financiamento do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste — FNE para o exercício 2013. 

 Diante do exposto, considerando que a execução de programação do FNE 

para o exercício de 2013 será analisada pelo Tribunal de Contas da União, quando 

do exame da correspondente prestação de contas, não se verifica a necessidade de 

adoção de qualquer providência no momento, razão pela qual voto no sentido de 

que esta Comissão tome conhecimento da programação financeira do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE, para o exercício de 2013, e 

dos documentos que o acompanham e determino envio dos referidos documentos 

ao arquivo. 

 É o relatório, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Lidos os relatórios dos 

Ofícios (Congresso Nacional) nºs 14, de 2012; 56, de 2012; e 13, de 2014, com o 

mesmo teor, que tratam do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

para os exercícios citados nas matérias, vamos passar à discussão. 

 Em discussão na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Em discussão no Senado Federal. (Pausa.) 

 Vamos colocar em votação os relatórios na forma apresentada aqui pelo 

Deputado Ricardo Barros. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovados. 

 Em votação no Senado Federal. 

 OS Srs. Senadores e a as Sras. Senadoras que os aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovados. 

 Próximo item, relatório do Senador Benedito de Lira. 

 Aviso (Congresso Nacional) nº 15, de 2013, do Ministério da Fazenda, que 

encaminha ao Congresso Nacional Relatório de Desempenho do Fundo Soberano 

do Brasil — FSB, relativo ao primeiro semestre de 2013, nos termos do art. 10 da Lei 

nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de 

dezembro de 2009. Apensados: Avisos nºs 18, de 2013 e 01, de 2014. 

 Senador Benedito de Lira, por favor, honre-nos com sua presença aqui na 

Mesa. 

 Agradeço a presença aos Senadores Eduardo Amorim, Valdir Raupp e Davi 

Alcolumbre. Muito obrigada pela presença. 

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

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, conforme li na ementa, chegou a esta Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização o Aviso nº 15, de 2013, do 

Congresso Nacional, que encaminha o relatório de desempenho do Fundo Soberano 

do Brasil, relativo ao primeiro trimestre de 2013, nos termos do art. 10 da Lei nº 

11.087, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de 

dezembro de 2009; o Aviso nº 18, de 2013, que encaminha ao Congresso Nacional 

o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil, relativo ao segundo 

trimestre de 2013, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 

2008 e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009; e o Aviso nº 1, 

de 2014, que encaminha ao Congresso Nacional Relatório de Desempenho do 

Fundo Soberano, relativo ao terceiro e quarto trimestres de 2013, nos termos do art. 

10, da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, 

de 28 de dezembro de 2009. Os relatórios vêm do Ministro de Estado da Fazenda. 

 Passemos ao relatório. 

 As aplicações do Fundo Soberano do Brasil apresentaram, no quarto 

trimestre de 2013, rentabilidade de 1,42%, superando a rentabilidade da Taxa de 

Juros de Longo Prazo — TJLP em 0,17%. No período as aplicações da conta única 

do Tesouro Nacional; Carteira Especial 2 (82% da carteira total) apresentaram 

rentabilidade de 2,64% no período. 
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 Por outro lado, as ações do Banco do Brasil (Carteira Especial) mostraram 

desvalorização de 4,16% e contribuíram para uma redução da rentabilidade do 

Fundo Fiscal de Investimento — estabilização de que trata o art. 7º da Lei nº 11.887, 

de 2008, afetando a carteira total do Fundo Soberano do Brasil. 

 Em cumprimento ao disposto no inciso II, do art. 3º, do Decreto nº 7.055, de 

2009, o gráfico apresenta o monitoramento da evolução patrimonial dos ativos 

aplicados no Brasil com relação àquele que teria sido observado caso o aporte inicial 

dos recursos tivesse sido integralmente investido em ativos remunerados pela TJLP. 

 Segue aqui um quadro demonstrativo. Está lá no relatório de cada um. 

 Análise: os Relatórios de Desempenho do Fundo Soberano relativos ao 

primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres, de 2013, encaminhados ao 

Congresso Nacional pelo Ministro da Fazenda, atendem ao disposto no art. 10, da 

Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e ao art. 11 do Decreto nº 7.055, de 2009. 

 Voto. 

 Assim, consideramos satisfatórios os números relativos ao desempenho do 

Fundo Soberano do Brasil, no exercício de 2013, números esses retratados pelas 

demonstrações contábeis do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização.  

 Do exposto, votamos pelo arquivamento da matéria. 

 O Fundo Soberano do Brasil relativo a 2014 também atende todos os pré-

requisitos estabelecidos na lei e no decreto já citados. 

 No terceiro trimestre de 2014, foi demonstrado que as aplicações do Fundo 

Soberano do Brasil apresentaram rentabilidade de 2,61%, frente a uma rentabilidade 

de 1,29%, TJLP, no mesmo período, ou seja, uma rentabilidade de 1,32% superior. 

 Nos 12 meses anteriores, o rendimento das aplicações do Fundo foi de 

10,01%, frente a uma rentabilidade de 5,00% da TJLP, ou seja, uma rentabilidade 

5,01% superior. Assim, pode-se afirmar que o desempenho do Fundo Soberano do 

Brasil, no terceiro trimestre de 2014, está em consonância com o previsto no art. 3º, 

item II do Decreto nº 7.055, de 2009. 

 No quarto trimestre de 2014, foi demonstrado que as aplicações do Fundo 

Soberano do Brasil apresentaram rentabilidade de 1,67%, frente a uma rentabilidade 

de 1,26% da TJLP no mesmo período, ou seja, uma rentabilidade de 0,41% 

superior. Nos 12 meses anteriores, o rendimento das aplicações do Fundo Soberano 
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do Brasil foi de 10,29%, frente a uma rentabilidade de 5,02% da TJLP, ou seja, uma 

rentabilidade 5,27% superior. Assim, pode-se afirmar que o desempenho do Fundo 

Soberano do Brasil, no quarto trimestre de 2014, está em consonância com o 

previsto no art. 3º, II do Decreto nº 7.055, de 2009. 

 Portanto, percebe-se que as aplicações realizadas pelo Fundo Soberano do 

Brasil, nos períodos analisados, foram feitas em consonância com os objetivos 

estabelecidos na legislação. 

 Voto. 

 Diante do exposto, votamos no sentido de que esta Comissão tome 

conhecimento do conteúdo dos Relatórios de Desempenho do Fundo Soberano do 

Brasil, consoante Aviso nº 12, de 2014, Congresso Nacional; Aviso nº 15, de 2014; 

Aviso nº 20, de 2014, e o Aviso nº 4, de 2015. Uma vez que não existem 

providências de outra natureza a serem tomadas, determine o arquivamento dos 

citados documentos 

 Esses são os votos, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. leu os dois 

relatórios? (Pausa.) 

 Em discussão na Câmara dos Deputados os relatórios apresentados, 

Relatórios de nº 15/13 e nº 12/14. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, senhores membros 

desta Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, é de se 

admirar o descaso com relação a essas análises de prestação de contas do 

Governo. Aqui podemos perceber que contas de 1990 foram aprovadas na reunião 

anterior e, agora estamos analisando contas de 2009, de maneira bastante atrasada, 

o que implica dizer que, mesmo que houvesse rejeição das contas por esta 

Comissão, de nada adiantaria, porque já transcorreu inclusive o prazo prescricional 

da improbidade administrativa, de 5 anos. 

 Fico muito admirado de ver uma demora dessa. Alguma coisa houve para que 

a matéria não fosse votada antes. 

 Quero aqui registrar meu repúdio a essa ação que ocorreu aqui na Comissão. 

Não sei nem quem eram os membros, o Presidente, os servidores, mas gostaria de 
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imputar a culpa a todos, porque se todos ficaram calados e ninguém relatou nada, 

ninguém reclamou, é porque todos concordaram. 

 Eu acredito que esse tipo de ação não deve voltar a ocorrer este ano. V.Exa. 

está de parabéns por estar colocando na pauta esses assuntos, embora saibamos 

que de pouco vai adiantar a nossa decisão. Mas em relação a alguns ainda pode 

surtir algum efeito, porque são de 2012, 2013. 

 Com relação ao relatório, fico preocupado porque não pude analisar, Senador 

Benedito de Lira, a prestação de contas do Fundo Soberano. O que sabemos é que 

há muita esculhambação nesse Fundo Soberano, e o seu relatório aqui diz que está 

tudo perfeito. Então, eu vou procurar me abster dessa votação para que, no futuro, 

eu não venha a ser condenado por concordar com algo de que eu não tomei 

conhecimento.  

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - A Presidenta informou, nobre 

Deputado, que os relatórios foram todos encaminhados aos gabinetes dos membros 

desta Comissão. Alguns disseram que não o receberam, mas, na verdade, o 

relatório do Fundo Soberano do Brasil, quando nós estamos passando por uma 

dificuldade enorme na economia deste País, demonstrou rentabilidade. 

 Na verdade, ele não traz nenhuma dificuldade, nenhum susto para o Fundo, 

mas V.Exa. tem razão, pois não teve oportunidade de fazer a análise do conteúdo 

do relatório. 

 É bom, Sra. Presidenta, que V.Exa. determine à Secretaria que, em outras 

oportunidades, faça os relatórios chegarem com certa antecedência aos gabinetes 

dos membros desta Comissão na Câmara e no Senado. Como V.Exa. praticamente 

já definiu que as reuniões da Comissão, a partir, possivelmente, da próxima semana, 

serão às quintas-feiras, nós vamos ter de sexta até quarta para os 

encaminhamentos, para que cada um dos Srs. Senadores e Deputados possam 

tomar conhecimento. 

 Muito obrigado. 

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

 Em relação aos dois avisos apresentados pelo Senador Benedito de Lira, eu 

queria apenas dar uma explicação. Eu acho que ela não é tão importante, mas 

quero deixá-la registrada. Todas as matérias que nós estamos apreciando aqui — 
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pasmem os senhores e as senhoras! — foram encaminhadas para esta Comissão 

no prazo certo. Não ocorreu a votação, eu não tenho explicação para dar, mas 

estamos agora tentando corrigir os erros para podermos dizer que pelo menos o 

conhecimento da matéria, ainda que o relatório não possa ser apreciado a contento, 

foi dado a esta Comissão. 

 Eu considero o absurdo dos absurdos, mas temos de tentar corrigir 

minimamente essas distorções que geraram tanta desconfiança e descrédito para 

esta Comissão. 

 Em discussão na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, em discussão no Senado Federal. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, passa-se à votação. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Eu queria agradecer, Senador, pela sua prestimosa colaboração, pelo dever 

cumprido, como V.Exa. mesmo diz. 

 Há um requerimento extrapauta — foram muitos os relatórios distribuídos e 

alguns estão chegando em cima da hora, como está acontecendo agora — para que 

seja incluído na pauta um relatório apresentado pelo Ofício nº 24, de 2004. 

 Todos têm em mãos esse relatório? Se não tiverem, basta dar uma olhada na 

Internet, no computador, por favor. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Do que se trata? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Deixe-me dizer do que 

trata o requerimento extrapauta. 

 V.Exa. quer limpar a pauta? 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Quero saber do que se trata. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não. 

 É o Ofício nº 24, de 2004, do Congresso Nacional, que encaminha, em 

cumprimento ao art. 14, inciso IV, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, a 

programação também do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

— FCO referente ao exercício de 2014. 

 E o Ofício nº 9, de 2015, do Congresso Nacional, que encaminha, em 

cumprimento à Lei nº 7.827, de 1989, art. 20, § 5º, relatório de atividades 

desenvolvido e de resultados obtidos referentemente ao primeiro semestre de 2014. 

 Foi designado Relator o Deputado Ricardo Barros, que estava tratando dos 

Fundos Constitucionais. 

 Se todos concordarem, vou colocar esse relatório em discussão e votação, 

porque assim nós vamos diminuir a densidade da pauta. 

 Estão de acordo? (Pausa.) 

 Então, com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sras. e Srs. Congressistas, os 

fundamentos são sempre os mesmos que nós já destacamos anteriormente. Trata-

se da programação, que está dividida nos setores produtivos e empresariais rurais, 

sendo recursos aplicados no âmbito dos seguintes programas: Programa FCO, 

Empresarial, de apoio a empreendedores individuais e às micro, pequenas e médias 

empresas; Programa FCO Empresarial para médias e grandes empresas; Programa 

FCO Rural; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar — 

PRONAF; Programa FCO Empresarial para repasse; Programa FCO Rural para 

repasse. 

 O FCO, criado pela Lei nº 7.827, de 1989, tem o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste. 

 É importante destacar que o Tribunal de Contas da União, de acordo com as 

suas atribuições constitucionais e legais, examina a execução do Programa FCO e 

avalia se a gestão dos recursos administrados está de acordo com as diretrizes da 

lei, com as diretrizes das orientações gerais do Ministério da Integração Nacional e 

com as diretrizes priorizadas pelo Conselho da SUDECO, Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional e Plano Regional de Desenvolvimento da Região Centro-

Oeste. 
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 Diante do exposto, considerando que a Programação de Financiamento do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para o FCO, para o 

exercício de 2014 e execução dessa Programação no primeiro semestre de 2014, 

objeto dos Ofícios nº 24, de 2014, e nº 9, de 2015, respectivamente, serão 

analisados pelo Tribunal de Contas da União, não se verifica a necessidade de 

adoção de qualquer providência no momento, razão pela qual voto no sentido de 

que esta Comissão tome conhecimento dos documentos encaminhados atinentes ao 

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO ao Congresso 

Nacional, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e 

determine o envio dos referidos documentos ao arquivo. 

 É o relatório, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sem abusar da 

paciência de V.Exas., mas contando com sua compreensão, o Deputado Lázaro 

Botelho, juntamente com o Deputado Ricardo Barros, novamente, encaminharam 

mais três relatórios, todos falando do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte — é um absurdo isso —, do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste. E aqui também um relatório sobre as operações de redesconto e 

empréstimo realizado pelo Banco Central referente ao quarto trimestre de 2008. 

 São relatórios sobre os quais S.Exas. se debruçaram para oferecer à 

Comissão. 

 Eu gostaria de saber se podemos fazer também essa apreciação extrapauta. 

Se não fizermos agora teremos que fazer na quinta-feira. 

 Se todos estiverem de acordo eu vou colocar esses relatórios... 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Vamos seguir, Sra. Presidente. Eu acho 

que é o melhor adiantar os trabalhos. 

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

obrigada. 

 Não havendo opinião contrária, eu peço ao Deputado Ricardo Barros que leia 

o seu relatório em relação ao Ofício nº 3, de 2015, do Congresso Nacional, e ao 

Ofício nº 2, de 2009, sobre o cumprimento da Lei nº 7.827, de 1989, art. 4º, incisos II 

e IV e parágrafo único da Programação do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Centro-Oeste, exercício de 2015. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, vou ler o relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em seguida V.Exa. lerá 

o relatório relativo ao Ofício nº 28, de 2014, que encaminha o cumprimento do § 4º 

do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989. Cópia do processo de contas 

(risos) ordinária do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte — FNO. 

 V.Exa. pode fazer a leitura desses dois relatórios? Em seguida, o Deputado 

Lázaro Botelho. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - “Relatório referente ao Ofício nº 3, 

de 2015, da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste — SUDECO, 

que encaminhou a este Congresso Nacional, dentro do segmento da Lei nº 7.827, 

das diretrizes do Ministério da Integração Nacional e da avaliação feita pelo TCU. 

Nesse sentido o TCU encaminhará ofício informando se dentre as prioridades de 

aplicação dos recursos foi observada a redução das desigualdades sociais, de 

gênero, étnico-raciais e intrarregionais, mediante o apoio de projetos voltados para o 

melhor aproveitamento dessas oportunidades de desenvolvimento econômico e 

social e maior eficiência dos instrumentos gerenciais. 

 Diante do exposto, considero que a execução do Programa do FCO para o 

exercício de 2015 será analisada pelo Tribunal de Contas da União quando do 

exame da correspondente prestação de contas. 

 Não se verifica a necessidade de adoção de qualquer providência neste 

momento. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento 

da documentação encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento do Centro-

Oeste por meio do Ofício nº 3, de 2015, e determine o envio de seus referidos 

documentos ao arquivo. 

 Em seguida o Ofício nº 28, de 2014, sobre o Fundo Constitucional do Norte. 

 Estão aqui os documentos: rol de responsáveis pelas atividades 

desenvolvidas pelo Fundo; relatório de gestão da FNO de 2013; relatório das 

atividades desenvolvidas e de resultados obtidos no exercício de 2013 do Fundo de 

Financiamento do Nordeste; informações contábeis, relatórios e pareceres de 

instâncias que se devam pronunciar a respeito desse processo. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0603/15  19/05/2015 
 
 

 24

 Dessa forma, considerando que o processo de contas ordinárias do Fundo 

FNO para o exercício de 2013 será analisado pelo TCU quando do exame da 

correspondente prestação de contas, não se verifica a necessidade de adoção de 

qualquer medida. 

 Diante do exposto, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento 

da documentação encaminhada ao Congresso Nacional pelo Banco da Amazônia, 

gestor do FNO, por meio do Ofício nº 28, de 2014, relativa ao processo de prestação 

de contas do Fundo Constitucional do Norte no exercício de 2013. E determine o 

envio dos referidos documentos ao arquivo. 

 É o relatório, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Lido o relatório, vamos 

colocá-lo em discussão na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Não havendo quem o queira discutir, vamos colocá-lo em discussão no 

Senado Federal. (Pausa.) 

 Não havendo quem o queira discutir, vamos passar à votação. (Pausa.) 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado.  

 Vamos passar agora ao relatório do Deputado Lázaro Botelho. Nos termos da 

Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, relatório sobre as operações de 

redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil referentes ao 4º 

trimestre de 2008.  

 Com a palavra o Deputado Lázaro Botelho, a quem agradeço muito. 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - É o Parecer nº 2, de 2015, da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Aviso nº 2, 

de 2009, do Banco Central, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da 

Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, o relatório sobre operações de 
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redesconto realizadas pelo Banco Central do Brasil referentes ao 4º trimestre de 

2008. 

 Percebe-se da tabela que a totalidade dos empréstimos foi efetuada no 4º 

trimestre de 2008. Segundo o relatório trimestral, foram realizados quatro leilões 

para concessão de empréstimo em moeda estrangeira a instituições autorizadas a 

operar com câmbio para aplicação no financiamento do comércio exterior. Ao final 

do exercício, o prazo médio do saldo dos empréstimos concedidos era de 245 dias e 

a taxa de juros média era de 4,13%. 

 Não foram realizadas operações de redesconto no período. 

 Não houve, tampouco, créditos inadimplidos, uma vez que não havia, à data, 

ocorrido o vencimento de nenhuma operação. 

 Passando à análise do quadro geral em que se insere a matéria, vale 

ressaltar que nem os relatórios trimestrais de que trata o art. 1º, § 6º, da Lei nº 

11.882, de 2008, nem o debate sobre os valores agregados e a taxa média praticada 

em operações de redesconto estavam previstos na Medida Provisória nº 442, de 

2008, depois convertida na Lei nº 11.882. Tais exigências foram introduzidas na Lei 

pelo Congresso Nacional. 

 Não obstante a novidade das operações e da importância de que se revestia, 

à época da crise financeira global, a autorização dada ao Banco Central para 

emprestar em moeda estrangeira e para garantir ativos expressos nessa moeda, o 

assunto relacionado à política monetária e cambial parece escapar ao escopo dos 

temas que competem à Comissão Mista de Orçamento. 

 Sobre a forma e o momento em que o Congresso lidaria com temas dessa 

natureza, esclareceu em parte a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 9º: § 5º: 

  “No prazo de noventa dias após o encerramento de 

cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, 

em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes 

do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos 

objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e 

cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 

operações e os resultados demonstrados nos balanços.” 
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 Finalmente, cabe observar que o objeto da disposição legal com base na qual 

esses relatórios trimestrais foram encaminhados ao Congresso Nacional esgotou-se 

com o fim da crise de liquidez internacional e da necessidade de o Banco Central 

prover o mercado financeiro de moeda estrangeira e, desde maio de 2009, os 

empréstimos em tela não mais ocorrem. 

 É o relatório. 

 Em face do exposto, recomendamos o arquivamento do Aviso nº 2, de 2009. 

 Assina o Relator Lázaro Botelho. 

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

do Deputado Lázaro Botelho, que trata das operações de redesconto e empréstimo 

realizadas pelo Banco Central referentes ao 4º trimestre de 2008.  

 Em discussão na Câmara dos Deputados. (Pausa.)  

 Não havendo quem queira discutir, em discussão no Senado Federal. 

(Pausa.)  

 Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados. 

(Pausa.)  

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

 Aprovado.  

 Em votação no Senado Federal.  

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

(Pausa.) 

 Aprovado o relatório do Deputado Lázaro Botelho, a quem agradeço muito. 

 Concluída a votação das matérias aqui apresentadas e relatadas em plenário, 

eu encerro os trabalhos, mas antes informo a agenda do mês, que é muito 

importante, Senador Raupp. 

 Dia 26, terça-feira, às 13h30min, está agendada reunião conjunta de 

audiência pública com o Presidente do Banco Central, Sr. Alexandre Tombini.  

 Dia 27, quarta-feira, tão importante quanto, está agendada reunião com o 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Nelson Barbosa, em 

atendimento ao art. 84 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, para 

discussão do Projeto de Lei nº 1, de 2015, do Congresso Nacional, que dispõe sobre 
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as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016, a LDO de 

2016, e dá outras providências. 

 Antes de declarar encerrada a reunião, quero dizer que considero 

extremamente importante a presença de todos, porque teremos conhecimento 

também dos cortes ao Orçamento que o Governo promoveu ao longo desta semana. 

 Convoco reunião para a próxima terça-feira, dia 26, às 13h30min, com a 

agenda aqui descrita. 

 Muito obrigada a todos. 

 Está encerrada a reunião. 




