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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 4ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Há quórum na Câmara para deliberar, mas não há no Senado. Portanto, vou 

aguardar 5 minutos para que compareçam aqui os Srs. Exmos. Senadores, para que 

possam colaborar com o trabalho da Comissão.  

Quero também avisar que a ausência sequente dos Srs. Senadores e 

Deputados por cinco sessões nesta Comissão acarretará substituição. 

Suspendo a sessão por 10 minutos. 

(A reunião é suspensa.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 4ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Há quórum. Falta apenas a presença de um Senador para deliberação. 

Por enquanto, gostaríamos de abordar algumas questões... 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Sra. Presidente... 

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

Hissa Abrahão. V.Exa. tem a palavra. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Sra. Presidente, neste momento, 

aproveitando o início da sessão, eu quero pedir formalmente à Mesa a inversão da 

pauta referente ao Projeto de Lei nº 2, de 2015, que trata de abertura de crédito 

orçamentário da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência 

Social. É um crédito especial, de 368 milhões de reais, para fazer cumprir uma 

sentença judicial, para que todas as pessoas que foram afetadas no caso Aerus 

possam ser favorecidas. Portanto, eu peço que seja invertida a pauta. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Depois de lido o 

requerimento de V.Exa., nós temos que submetê-lo à votação. Falta apenas um 

Senador, vamos aguardar um pouco.  

Vamos dar a palavra ao Líder do PT e ao Líder do PSDB, coordenador, 

Deputado Domingos Sávio. (Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Domingos Sávio, para ler o expediente desta 

reunião. 
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, 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, ainda, que a lista com os expedientes 

será enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos membros e às 

Lideranças. 

Correspondência interna recebida. 

Memorando nº 6, de 2015, do Deputado Helder Salomão, solicitando a 

apreciação da errata à LOA 2015, Ofício nº 2, de 2015, da COFF/CONORF. 

Ofício nº 48, da CPD-P, de 1º de junho de 2015, do Presidente da Comissão 

de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Deputado Aelton Freitas, 

solicitando a inclusão da Comissão no anexo previsto no § 1º do art. 26 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional.  

Expedientes encaminhando justificativa de falta a reunião da Comissão, 

deferida pela Presidente.  

Ofício nº 11, de 2015, subscrito pelo Deputado Elmar Nascimento, do 

Democratas da Bahia, justificando ausência no período de 13 a 18 de maio de 2015.  

Ofício nº 75, PDSR, de 12 de maio de 2015, subscrito pela Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, justificando 

ausência no dia 13 de maio de 2015. 

Ofício nº 139, de 13 de maio de 2015, subscrito pelo Deputado Carlos 

Henrique Gaguim, do PMDB de Tocantins, justificando ausência no dia 13 de maio 

de 2015.  

Ofício nº 39, de 18 de maio de 2015, subscrito pelo Deputado César Halum, 

do PRB de Tocantins, justificando ausência no período de 19 a 25 de maio de 2015.  

Ofício nº 21, de 27 de maio de 2015, subscrito pelo Deputado Samuel 

Moreira, do PSDB de São Paulo, justificando ausência no dia 27 de maio de 2015.  

Expedientes informando declinação de relatoria de matérias.  

Ofício nº 91, de 20 de maio de 2015, da Senadora Lídice da Mata, do PSB da 

Bahia, declinando da relatoria da Medida Provisória nº 667, de 2015.  
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Ofício nº 286, de 28 de maio de 2015, da Senadora Gleisi Hoffmann, do PT do 

Paraná, declinando da relatoria da emenda apresentada ao projeto de decreto 

legislativo relativo à Mensagem nº 33, de 1992. 

Expediente encaminhando indicações para as relatorias setoriais do Projeto 

de Lei Orçamentário Anual para 2016:  

1) Ofício n° 035, de 12 de maio de 2015, do Líder do Bloco Parlamentar União 

e Força, Senador Fernando Collor, indicando o Senador Hélio José para a relatoria 

setorial da área temática indústria, comércio e micro e pequenas empresas.  

2) Ofício nº 331, de 18 de maio de 2015, do Líder do PSD, Deputado Rogério 

Rosso, indicando o Deputado Walter Ihoshi como relator setorial da área temática 

agricultura, pesca e desenvolvimento agrário.  

3) Ofício n° 115/12, de maio de 2015, do Líder do PSDB, Senador Cássio 

Cunha Lima, indicando o Senador Davi Alcolumbre para o cargo de relator setorial, 

em substituição ao Senador Paulo Bauer. 

Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação 

das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves:  

1) Ofício da Liderança do PHS n° 207/2015, do Líder do PHS, Deputado 

Marcelo Aro, indicando o próprio nome.  

2) Ofício n° 259, do Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente 

do Tribunal Superior do Trabalho, apresentando sugestões de emendas ao texto da 

Lei de Dirétrizes Orçamentárias.  

Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2015, 

encaminhados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, do Espírito Santo, do Piauí 

e do Rio Grande do Norte.  

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 

Ministro Aroldo Cedraz, à Presidenta da CMO:  

Aviso SESES, de 16 de abril de 2015: Aviso n° 241/2015 (Acórdão n° 

837/2015): irregularidades no âmbito de convênios firmados entre o Ministério da 

Ciência e Tecnologia e a Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da 

Informação.  
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Aviso SESES, de 23 de abril de 2015: Aviso n° 258/2015 (Acórdão n° 

924/2015): obras realizadas na Superintendência da Companhia Brasileira de 

Transportes em Recife.  

Aviso SESES, de 4 de maio de 2015: Aviso n° 269/2015: obras de 

macrodrenagem no Tabuleiro dos Martins, no Município de Maceió, Estado de 

Alagoas.  

Aviso SESES, de 7 de maio de 2015: Aviso n° 302/2015 (Acórdão n° 

1.090/2015): decisões sobre auditoria acerca da execução de contrato de repasse, o 

qual visava à construção de 304 unidades habitacionais no Município de Porto 

Velho, Rondônia.  

Avisos SESES, de 14 de maio de 2015:  

1) Aviso n° 338/2015 (Acórdão n° 1.152/2015): obras de construção da Usina 

Termelétrica de Mauá 3, sob responsabilidade da Amazonas Distribuidora de 

Energia S.A., empresa subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras — 

ELETROBRAS, no âmbito do FISCOBRAS 2014, no período de 7 a 11 de abril de 

2014.  

2) Aviso n° 341/2015 (Acórdão n° 1.175/2015): obras de construção da Usina 

Termelétrica de Mauá 3, sob responsabilidade da Amazonas Distribuidora de 

Energia S.A., empresa subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras — 

ELETROBRAS, no âmbito do FISCOBRAS 2014, no período de 8 a 19 de abril de 

2013.  

Avisos SESES, de 8 de junho de 2015:  

1) Aviso n° 402/2015 (Acórdão n° 1.354/2015): obras de terraplenagem, 

drenagem e anel do rodoviário na área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

— COMPERJ.  

2) Aviso n° 519/2015: atualização das informações enviadas ao Congresso 

Nacional por meio do Aviso n° 1.845, de 6 de novembro de 2014, relativas às obras 

com indícios de irregularidades graves.  

Aviso do TCU, de 19 de maio de 2015: Aviso n° 522/2015: monitoramento das 

deliberações do Acórdão n° 3.071/2012, resultantes de levantamento de auditoria 

realizada no BNDES, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Política 

Econômica e Secretaria de Orçamento Federal. 
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Avisos do TCU, de 3 de junho de 2015:  

1) Aviso n° 613/2015: obras de construção da Refinaria Abreu e Lima. 

2) Aviso n° 615/2015: obras de construção da Refinaria Abreu e Lima.  

Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência do 

Tribunal de Contas da União, Ministro Raimundo Carreiro, à Presidenta da CMO:  

Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência do 

Tribunal de Contas da União, Ministro Raimundo Carreiro, à Presidenta da CMO. 

Aviso do TCU, de 29 de maio de 2015: Aviso n° 579/2015 (Acórdão n° 

1.212/2015): obras de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental 

das bacias dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, na Baixada Fluminense.  

Foram esses os avisos do Tribunal de Contas da União relativos a obras com 

indícios de irregularidade, dos quais cabe a esta Comissão tomar conhecimento. 

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

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

Deputado Zé Geraldo. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sra. Presidenta, eu não pude 

acompanhar quando o Deputado se referiu ao aviso do relator das obras 

inacabadas. Quem é o Deputado? 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Um minuto, por favor, vou tentar 

localizar. (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Eu não quis, na hora, paralisar a leitura. 

É só para me atualizar. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não se trata de indicação de 

relatoria para essa área temática, não.  

Aqui foram apresentados diversos ofícios do TCU, dando ciência à CMO de 

relatórios de obras que apresentam indícios de irregularidades. Isso, obviamente, vai 

para a relatoria setorial cujo relator a assessoria vai verificar e informar à Mesa. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Tudo bem. Está explicado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Agradecemos pela 

presença ao Senador Paulo Bauer, do PSDB, nesta Comissão tão importante. 

Eu gostaria de abrir a discussão sobre requerimento que se encontra sobre a 

mesa, mas, antes, queria saber se há concordância do Plenário para dispensar a 
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leitura das atas, que já foram distribuídas antecipadamente, das quais os senhores 

têm conhecimento.  

Trata-se das atas da 2ª reunião extraordinária realizada nos dias 12 e 13 de 

maio de 2015, da 3ª reunião realizada em 19 de maio de 2015, da 1ª reunião 

conjunta de audiência pública realizada em 26 de maio com a presença do 

Presidente do Banco Central e da 1ª reunião de audiência pública realizada em 27 

de maio, que contou com a presença do Ministro Nelson Barbosa. 

Pergunto aos Srs. Deputados se podemos dispensar a leitura das atas dessas 

reuniões. Todos estão de acordo? 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sra. Presidenta, eu solicito a dispensa da 

leitura das atas. 

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

Todos de acordo? (Pausa.) 

Está dispensada a leitura das atas. 

Já temos quórum? Sim. 

Em votação as atas na representação da Câmara dos Deputados.  

As Sras. e os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se 

encontram... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta. 

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu gostaria apenas de fazer uma 

observação. Antes, agradeço ao Senador Paulo Bauer, que acaba de chegar e de 

possibilitar o atingimento do quórum no Senado, e, obviamente, aos demais 

Senadores e Deputados. 

Numa conversa que tivemos com V.Exa., aquiescendo ao apelo de V.Exa. e, 

obviamente, também dos demais colegas que aqui estão, especialmente do 

Deputado que pediu inversão de pauta, nós estamos muito empenhados em poder 

dar à família Aerus, aos inúmeros servidores que hoje dependem de uma justa 

indenização, já decidida na Justiça, ter a solução desse problema, que depende, 

portanto, da votação do PL nº 2. 

Eu me antecipei na questão da ata, para ganharmos tempo, para dizer que 

nós do PSDB não só concordamos em não discutir ata, votar em bloco, e, 
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obviamente, aprovarmos também de uma forma consensual essa inversão de pauta, 

atendo-nos hoje a essa votação e oportunamente nos reunirmos com V.Exa. para 

traçarmos alguma estratégia para agilizar alguns trabalhos, especialmente a LDO, 

que não tem sequer relatório preliminar. Isso nos preocupa, pelo menos não chegou 

até nós. Portanto, vai ficar muito difícil... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidenta, quanto ao relatório, 

alguns já viram, mas ele ainda não foi colocado nos registros da Casa. Nós da 

Oposição sequer temos conhecimento dele.   

Portanto, eu concluo dizendo a V.Exa., até para não corrermos o risco de 

iniciar a Ordem do Dia, que o nosso desejo é contribuir para que hoje possamos 

votar este PL nº 2, garantir aos servidores da Aerus, do Instituto Aerus de 

Seguridade Social, aos beneficiários, a toda essa grande família, vamos chamar 

assim, que está sendo injustiçada há muitos anos por essas dificuldades que 

ocorreram. 

Portanto, Presidenta, é a posição nossa para colaborar com a condução de 

V.Exa. a favor da aprovação das atas e da inversão da pauta para que 

imediatamente entremos na votação do PL nº 2. 

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

votado na Câmara, nós passamos à votação na representação do Senado Federal. 

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Há sobre a mesa Requerimento nº 1, de 2015, nos termos do art. 175, inciso 

IV, do Regimento Interno do Senado Federal, para inversão de apreciação da pauta, 

para ser apreciado. 

Inicialmente, o item PLN nº 2, de 2015-CN, está na Ordem do Dia da 4ª 

reunião extraordinária da Comissão. 

Concedo a palavra ao autor do requerimento, Deputado Hissa Abrahão. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidenta, eu gostaria de pedir 

vista, quero pedir vista. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Do requerimento? 
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O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, queria pedir vista do Projeto de Lei 

nº 2. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não estamos votando o projeto, é o 

requerimento ainda. Seria oportuno... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, eu quero dar a 

palavra ao Deputado Hissa Abrahão e também aproveitar para ressaltar a urgência e 

a importância que tem essa luta de 9 anos. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu sei, Sra. Presidenta, mas o que 

acontece é que explodiu o pagamento de precatórios. O que mais tem pago o 

Governo Federal este ano, por incrível que pareça, é precatórios.  

Então, eu gostaria de ter mais conhecimento a respeito desse assunto. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Sra. Presidenta, eu acredito que não 

está prevista vista. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu tenho que responder 

a questão levantada por V.Exa. e dizer que não cabe o pedido de vista na CMO, 

conforme o item IV, do art. 130 do Regimento da Comissão e do Regimento Comum. 

Com a palavra o Deputado Hissa Abrahão. Eu peço brevidade, lamento fazer 

isso, não gosto, mas nós estamos próximos da Ordem do Dia, senão não teríamos 

chance de votar nada. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Então, eu vou fazer um resumo do 

resumo, tudo bem? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O resumo do resumo. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Projeto de Lei nº 2, de 2015, do 

Congresso Nacional, Mensagem nº 130, de 2015, na origem, de 5 de maio de 2015. 

Abre ao orçamento da Seguridade Social da União em favor do Ministério da 

Previdência... 

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

Abrahão, eu não expliquei direito, eu peço desculpas, porque hoje é um dia muito 

açodado. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Pois não. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós estamos 

encaminhando a votação apenas do requerimento, e não do processo em si. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Perdão. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, V.Exa., como 

autor do requerimento, quer falar sobre ele, ou dispensa? 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - É só inversão de pauta, tudo bem. 

Eu achava que já era o resultado do relatório. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está certo. Tenho que 

explicar ao Plenário que nós estamos tratando do Projeto de Lei nº 2, da Presidência 

da República, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União em favor do 

Ministério da Previdência Social crédito especial no valor de R$368 milhões, 258 mil 

333 reais, para o fim que está especificado no voto que V.Exa. apresenta. 

Agora, se V.Exa. quiser falar resumidamente sobre o seu projeto, tem a 

palavra. 

O SR. DEPUTADO HISSA ABRAHÃO - Eu quero só fazer aqui um 

reconhecimento público a V.Exa., agradecer a gentileza de ter confiado a mim a 

relatoria de um projeto tão importante, de um impacto tão grande para toda a família 

do Instituto Aerus, para todas as pessoas que, nesse momento, estão sofrendo, mas 

que, com a votação desta Comissão — claro, ainda vai para uma votação maior no 

Congresso Nacional —, tem tudo para se consagrar. 

Eu quero apenas dizer que esta Relatoria se posicionou favorável e a gente 

espera que não só o Congresso Nacional, mas que a Presidência da República 

também, num prazo hábil, consiga sancionar e aprovar esses R$368 milhões, 258 

mil 333 reais, para que a sentença judicial possa ter os mecanismos para que todas 

as pessoas do Instituto Aerus recebam tudo aquilo que é devido a eles. 

Portanto, a Relatoria é favorável ao Projeto de Lei nº 2. 

Muito obrigado. 

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

votação, primeiro, o requerimento de inversão de pauta assinado pelo Deputado 

Hissa Abrahão. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

Todos foram favoráveis. 

Em votação no Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. (Palmas.)  

É só o requerimento. 

Vamos colocar em votação o relatório apresentado pelo Deputado Hissa 

Abrahão. 

Gostaria de saber se alguém gostaria de discutir a matéria ou apresentar 

alguma comunicação. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - De forma muito breve, Sra. 

Presidente. Apenas para cumprimentar V.Exa., cumprimentar o Relator, os 

representantes da Aerus aqui presentes. Obviamente, nós estamos fazendo aqui, 

nesta Comissão, aquilo que se pode esperar do Congresso Nacional, porque eu diria 

que justiça já foi feita à medida que foi julgada essa matéria. Foi uma decisão que 

contemplou os pensionistas que não tiveram culpa nenhuma dos equívocos que se 

cometeram e que levou àquela situação terrível de deixar servidores com toda uma 

história de vida, com todo um trabalho realizado, com toda uma contribuição feita, 

sem auferir os proventos, tendo havido responsabilidade direta do Governo. E a 

justiça tomou a decisão acertada. 

Agora cabe ao Congresso dispor ao Executivo do Orçamento necessário para 

que ele faça a justiça acontecer. Portanto, o PSDB, desde o primeiro momento, já no 

ano passado, trabalhou para garantir no Orçamento os recursos, e com a 

necessidade de fazer a sua adequação orçamentária, da mesma forma. Todos nós 

do PSDB — e não tenho dúvida que isso será a voz geral nesta Casa — iremos 

aprovar para que os trabalhadores que têm direito à aposentadoria e aos proventos 

através do Fundo Aerus possam ser contemplados, finalmente, saindo desse 

desespero que, imagino, se encontram. 
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Parabéns a vocês que lutaram por essa justa causa e a V.Exa., Sra. 

Presidente, ao Relator, aos Deputados e Senadores que, com certeza, votarão a 

favor. 

Nós somos, portanto, a favor, por unanimidade, em nosso partido. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mais alguém gostaria de 

acrescentar?  

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Senadora... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Senador Hélio José. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - É com muita alegria que fazemos essa 

justiça ao Aerus. O PSD está solidário, nós votamos a favor. E achamos que é muito 

importante o fim dessa agonia, Sra. Presidenta. 

Muito obrigado.  

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

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

Deputado Zé Geraldo. (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Esta Comissão é muito importante, não 

desmerecendo as outras, exatamente por esse papel de votar esses créditos para 

fazer correção, muitas vezes, sobre a injustiça que o próprio Orçamento comete. 

Todos os créditos especiais passam por esta Comissão. E, às vezes, é verdade, 

demora-se muito em votar matérias aqui que deveriam ser votadas de forma mais 

ágil. 

Então, eu acredito que esperar 7, 8, 9 anos é uma tortura. E é por isso que 

essas Lideranças estão aqui. Com certeza, deve haver uma grande comemoração, 

hoje, com todas as pessoas que serão beneficiadas por esse crédito. E nós 

precisamos fazer essa correção, para que nós possamos votar essas matérias que 

são urgentes com mais urgência. E, felizmente, hoje, nós estamos votando um 

Orçamento que vai beneficiar muitas vidas e que têm direitos. 

Por isso, essa matéria tramitou e está aqui para que nós pudéssemos votar. 

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

Deputado Wadson Ribeiro.  
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O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Rapidamente, Sra. Presidenta. Em 

primeiro lugar, eu queria cumprimentar também o nosso Relator, esse jovem, mas 

combativo Deputado pelo Amazonas, o Hissa Abrahão. 

E quero manifestar o nosso voto favorável a essa matéria, o voto favorável 

que eu aqui expressarei como membro desta Comissão, mas também do meu 

partido, o PCdoB, entendendo que essa votação significará a correção de um erro 

que, como disseram bem aqui os representantes da Aerus nesta reunião, diz 

respeito a milhares de vidas de famílias que, no dia de hoje, vão ter, a partir dessa 

votação e, tenho certeza, num tempo muito curto, sanada essa injustiça que 

perdurou por tanto tempo. 

Então, de modo que eu aqui me manifesto favorável ao Relator e parabenizo 

a luta de milhares de famílias que acreditaram nessa vitória e que colherão essa 

vitória. 

Obrigado, Sra. Presidenta. 

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

votação o relatório do Deputado Hissa Abrahão. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que aprovam o relatório do Projeto de Lei nº 2, de 2015, 

apresentado queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. (Palmas.) 

Em votação no Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que aprovam o relatório apresentado queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Agora, sim, os aeroviários podem comemorar. 

Está aprovado o Projeto de Lei nº 2, de 2015, do Congresso Nacional. 

(Palmas.) 

E V.Exa., também, Deputado Hissa, parabéns pelo trabalho executado. Eu 

queria dizer aos Srs. Deputados e Srs. Senadores que eu tenho um requerimento 

aqui, da minha própria autoria, em que os Estados... (Pausa.) 

Venham até aqui, por favor, para se apresentarem aos Deputados, por favor. 

Podem vir todos. Ela é a mocinha mais elegante. 
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Esta é a comissão do Fundo Aerus — do sistema aeroviário —, que merece a 

saudação deste Plenário, porque são 9 anos de luta. (Palmas.) (Pausa.) 

(São tiradas fotografias com os representantes do Fundo Aerus, os 

Senadores, os Deputados.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Traduzindo as palavras 

escritas na faixa: “Salvaram vidas e fizeram justiça aos aeroviários”. 

Agradeço a presença de todos.  

Queria dizer que há sobre a mesa um requerimento de minha autoria. 

Com a palavra o Senador Raimundo Lira, conforme solicitado. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sra. Presidente. 

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

Só para recapitular: nós fizemos um acordo com V.Exa. de que nós teríamos, da 

nossa parte... 

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

concedendo a palavra ao Senador Raimundo Lira, que está com a palavra. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente, perfeitamente. 

Desculpe-me. Eu apenas queria, com todo o respeito e com a aquiescência do 

Senador Raimundo Lira, pedir a V.Exa. que hoje a gente se limite, do ponto de vista 

de liberação, a este projeto — até em homenagem à família Aerus —, para que a 

gente construa um consenso em relação aos demais. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu ainda tenho um 

requerimento de minha autoria para ler, Deputado. Eu terei que lê-lo. 

Pois não, Senador Raimundo Lira. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Sra. Presidente, eu gostaria de 

levantar uma questão de ordem. À exceção do Item nº 3 da pauta, que é o Aviso nº 

16/10, em todos os demais itens, há consenso por parte da Comissão, conforme 

falou o Deputado. 

A minha proposta era a de que nós votássemos em bloco, em votação 

simbólica, para que a pauta da Comissão de Orçamento ficasse atualizada, já que 

há consenso em todos os demais itens, à exceção do Item nº 3. 
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O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, eu queria saber quem 

foi que fez esse consenso, porque eu não fui consultado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muitas vezes... 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só 1 minutinho. 

Muitas vezes, com uma palavra, não está se conferindo a um ato de reunião, 

porque não houve reunião. Ele deve ter ouvido a opinião de algumas pessoas. Ele 

está expressando a opinião dele, ele não está dizendo que houve reunião. Sempre 

que houver, V.Exa. saberá e nós a colocaremos nas atas. Aqui nós trabalhamos 

assim, com muita transparência. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Deputado, a indagação de V.Exa. é 

procedente e importante. Eu já presidi esta Comissão, com muita honra e, às vezes, 

a gente tem que sair dos assuntos de menor importância. Todos são importantes, 

mas eu digo menor importância quando se trata de assuntos de grande relevância 

na Comissão. 

E para que a pauta da Comissão ficasse atualizada e limpa, como nós 

dizemos aqui no Congresso Nacional, eu comecei a ouvir e a pedir a meus 

Assessores que conversassem também com a maioria dos Deputados. E vi, à 

exceção do Item nº 3, que não há nenhum tipo de divergência em relação aos 

demais itens. E aí, a exemplo do Deputado, eu propus que nós fizéssemos a 

votação em bloco, em vez de votar item por item. Essa é a minha proposta. 

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

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não quero aqui traduzir 

em sentimentos a proposta do Senador Raimundo Lira. 

Eu queria fazer algumas considerações, eu até tenho um requerimento. 

Porque esta Comissão deverá visitar os Estados e, através do seu Vice-Presidente, 

do Relator-Geral, dos Relatores-Setoriais, deverá comparecer aos Estados a convite 

de Governadores, bancadas, Assembleias, para debater o Orçamento da União. E, 

como tal — não poderia ser diferente —, o meu Estado fez o primeiro convite, que 

eu já adiei duas vezes por não ter colocado o requerimento em votação. 

Se a Comissão autorizar, eu vou comunicar aqui apenas que estou 

requerendo que deem a oportunidade de comparecer ao meu Estado do Espírito 
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Santo para uma audiência pública e que liberem dois Assessores que possam 

acompanhar. É esse o requerimento que eu estou apresentando aqui. E gostaria de 

colocá-lo em discussão antes de comentar a proposta do Senador Raimundo Lira. 

É apenas uma reunião na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber se 

todos na Câmara dos Deputados estão de acordo, se todos concordam. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Em homenagem a V.Exa., nós 

vamos concordar em votar mais esse requerimento, que eu acho muito justo. Farei o 

possível, inclusive, para, se V.Exa. julgar que podemos colaborar, estar lá. V.Exa. 

assumiu esta Presidência com muita dedicação, com muito espírito republicano, e 

nós não poderíamos jamais faltar com a atenção a V.Exa., apreciando e aprovando 

o requerimento. 

E, na sequência, após a votação do requerimento, se a senhora me permitir, 

eu gostaria de fazer uma ponderação ao Senador Raimundo Lira. 

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

Em votação na Câmara dos Deputados. 

Todos que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal... 

Nós vamos ter muitos requerimentos dessa natureza. Eu quero dizer que é 

com muito prazer que o Relator-Geral estará presente, e aqueles que quiserem 

participar nos seus Estados, por favor, digam-nos antes. Vamos formar uma comitiva 

para debater o Orçamento da União, Estado a Estado. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Confesso que eu estava quase desejando que vocês reprovassem. Não é por 

causa do meu Estado, mas porque não está sobrando tempo. 

Há mais um requerimento de inversão de pauta. Eu vou colocá-los todos em 

votação. Em seguida, V.Exa. poderá fazer uso da palavra. 

Este é assinado pelo Deputado Ricardo Barros: “Requeiro, nos termos do art. 

175, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, a inversão da pauta, no 

sentido de ser apreciado inicialmente o item 11”. 
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Qual é o item 11? Não está claro. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ofício nº 23, do relatório 

de 2014; e Ofício nº 8, do segundo semestre de 2013.  

É seu o requerimento. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

V.Exa. tem a palavra. 

Eu só espero que não se acumulem muitas matérias. Senão, não votaremos 

nada. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Sra. Presidente, se o 

Relator me permitir. 

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou imbuído de todo o espírito 

colaborativo. Acho que já demonstramos isso em outras oportunidades, e 

haveremos de continuar nessa linha. Mas eu recebi um apelo dos meus pares para 

que nós possamos ter um pouco mais de tempo para concluir alguns entendimentos 

com V.Exa. Há algumas questões, por exemplo, que nós acreditamos que não 

devem ser tratadas agora, principalmente em bloco. A própria proposta que o 

Deputado Raimundo Lira coloca não nos parece adequada com relação a esses 

relatórios, esses demonstrativos de cumprimentos de metas, que S.Exa. propôs que 

fossem votados em bloco. 

Há, por exemplo, a Mensagem nº 7, que trata do cumprimento de meta do 

exercício de 2014. Imagino que o Tribunal de Contas deve estar julgando agora, se 

é que já não julgou. Nós temos assuntos que estão absolutamente na ordem do dia, 

ainda sob a decisão de um colegiado, que obviamente esta Casa deve ouvir, até 

porque, constitucionalmente, ele foi criado como um órgão que assessora as 

decisões do Parlamento brasileiro. O Tribunal de Contas da União tem esse papel 

constitucional, e nós devemos estar atentos a isso. Então, nós não deveríamos nos 

precipitar e muito menos votar em bloco. 

No caso específico, eu estou ainda na fase de responder à proposição do 

Senador Raimundo Lira, com a qual, data venia, não concordamos, e pedimos a 
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S.Exa. e a V.Exa. que revejam essa posição, e, no momento da votação, nós o 

façamos por itens. 

No caso específico deste requerimento, de pedido de inversão de pauta, eu 

quero fazer um apelo a V.Exa., ao requerente e ao nobre Relator para que nós nos 

limitemos hoje a essa votação que já fizemos, para que tenhamos os entendimentos 

que ainda faltam ser construídos. E, a partir daí, tenha certeza V.Exa. e tenha 

certeza o nobre Relator de que todas essas matérias, que, também eu acredito, são 

matérias que caminham para um consenso, nós haveremos de votá-las com a 

agilidade com que acabamos de votar esse PL nº 2, e, obviamente, guardaremos o 

tempo necessário para os debates democráticos, que são necessários para os 

debates democráticos, necessários aqui, nas matérias mais polêmicas, sem, 

contudo, inviabilizarmos os trabalhos desta Comissão. 

Portanto, eu faço um apelo para que a gente não prossiga hoje na tentativa 

de votarmos mais matérias, porque a minha bancada tem o desejo de construir 

alguns entendimentos que nos assegure uma contribuição maior no dia a dia aqui, 

da Comissão Mista. 

Essa é a nossa posição. Eu peço ao nobre Relator a compreensão. Quanto a 

este item, por sinal, já antecipo: não haverá nenhuma dificuldade na sua votação. 

Nós pretendemos construir um entendimento mais amplo e V.Exa. já tem ciência 

disso. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aqueles que nos ouvem, 

os demais participantes da Comissão, têm que saber exatamente sobre o que 

estamos falando.  

Nós estamos falando do relatório do Deputado Ricardo Barros, Relator-Geral 

desta Comissão, mas apenas um relatório da FCO e uma errata das atas que aqui 

estão. Eu acho que, se nós tivermos em vista a longa caminhada que esta Comissão 

tem, nós vamos chegar daqui a alguns dias sem condição de votá-las em tempo 

hábil para este ano. 

O que estamos falando é que o Deputado Ricardo Barros apresentou, todos 

os outros relatórios foram votados, inclusive em bloco. Restou apenas esse da FCO, 

que ficou pendente, e a outra questão é tão ínfima, tão pequena — são duas erratas. 
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Nós vamos ficar presos nesta Comissão. V.Exa. já leu o tamanho da ata, o tamanho 

do expediente que nós temos para votar? Eu acho que, pelo menos... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidenta, veja bem, deixe-me 

ilustrar.  

Hoje, nós fizemos o compromisso de que iríamos votar o item da AERUS. 

Nós tínhamos atas a serem apreciadas. Esta Oposição poderia pedir leitura de ata, 

item por item, poderia ter apresentado requerimentos, todo o kit obstrução, que é 

tradicional. Nós não o fizemos e não pretendemos fazê-lo. Mas eu faço um apelo a 

V.Exa. e ao Relator, porque, se nós simplesmente votarmos sem que a gente se 

sente para discutir aquilo que nós entendemos que precisa de um entendimento 

maior, depois não teremos o que discutir. 

Então, eu acho que essas são prerrogativas naturais da Oposição que, aliás, 

já tem muito poucas. Mas, neste caso, nós nem estamos fazendo uma obstrução. 

Nós estamos fazendo um apelo. Se V.Exa. entender que tem que votar, que é 

imprescindível... Estou acreditando que não prejudica em nada o ritmo dos trabalhos 

nós não votarmos hoje. Se prejudicasse, eu seria o primeiro a dizer: vamos votar 

esse item que, sobre ele, há consenso. E há consenso. O que eu quero é que 

possamos, a partir de itens como este, dizer: “Olhe, naquilo que não há consenso, 

nós também precisamos ser ouvidos”. Só isso! 

Então, é simples. Eu insisto nessa tese, porque isso vai ser mais fácil, até 

para V.Exa. me ajudar a construir entendimentos. 

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

ouvir também meus colegas aqui, os demais membros, porque, todavia, nós sempre 

discutimos, conversamos e nos entendemos sobre questões realmente que são 

muito importantes.  

Nós estamos há 20 minutos debatendo questões simplesmente contributivas 

para o andamento da pauta que, sem nenhum prejuízo, o Deputado Ricardo Barros 

não terá nenhuma contrariedade nisso e eu também não a terei, e nunca exercitarei 

aqui, pode ter certeza, a questão da supremacia. Há mais votos a favor do que 

contra. Então, vamos colocar e ver quem ganha. Não será assim. Será conforme 

V.Exa. me conhece. Será assim permanentemente. Mas eu também vou apelar para 

V.Exa. Hoje, vou concordar, mas vou apelar para V.Exa. no sentido de que nós não 
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poderemos levar esta Comissão em cima de questões tão pequenas quanto esta, 

porque temos relatórios, contas presidenciais, temos matérias importantes e muitas 

coisas para serem regulamentadas. Vejam a matéria dos jornais que aí estão; 

contas que há 25 anos estão aqui sem serem apreciadas. Estão aqui e no plenário 

do Congresso, porque alguém disse assim: “Mas não há do Fernando Henrique, não 

há do Fulano?” Há, sim. Há no Congresso Nacional. Há no Congresso. e ainda 

estamos revertendo essa matéria no sentido de aprovarmos uma alteração, inclusive 

alteração proposta pelo autor da Resolução nº 1. 

Quero dizer que todos esses obstáculos, nós teremos que tentar superá-los 

juntos. 

Portanto, eu vou atender a V.Exa.... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidenta, é esse o nosso 

sentimento. Agora, veja bem, nós estamos num momento em que não há quórum 

que sustente uma verificação. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu não gostaria, se 

V.Exa. me permitir, de entrar em discussão sobre uma coisa que já entendemos, os 

dois, que é menor do que a importância do trabalho célere desta Comissão. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Já concordamos, já concordamos. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, eu vou 

compreender V.Exa. Não vou mais consultar meus companheiros hoje, mas da 

próxima vez farei a consulta. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu quero fazer uma proposição.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, a senhora me inscreveu? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu já havia dado a 

palavra, e V.Exa. está inscrito.  

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu queria só fazer uma proposição 

Presidente. Como estamos numa questão política de entendimento sobre o 

andamento da Comissão, eu queria propor que a sessão de hoje fosse suspensa, e 

não encerrada.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Suspensa? 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Porque isso permitiria, havendo o 

caminhar das nossas conversas, que se retomassem mais rapidamente os 

trabalhos, na próxima convocação sua. Então, se a Oposição concordasse, se todos 

concordassem, suspenderíamos a sessão, para que tivéssemos mais agilidade na 

próxima reunião convocada. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Presidente, eu gostaria de fazer uma 

questão de ordem.  

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

palavra. V.Exa. estava inscrito, eu atalhei V.Exa., e S.Exa. também. Vamos dar-lhe a 

palavra. 

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

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ele estava com a 

palavra quando o Deputado pediu, e nós concedemos.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, depois sou eu.  

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

amanhã não haverá a reunião com o Secretário do Tesouro Nacional, que deveria 

haver. Ele pediu que fosse adiada para depois da discussão das contas da 

Presidenta Dilma.  

Tem a palavra o Senador Raimundo Lira. Em seguida, falará o Deputado 

Izalci. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Presidente, já que a minha proposta 

não foi aceita, com o objetivo de focarmos o nosso trabalho, a nossa energia, o 

nosso tempo, as questões mais importantes da Comissão de Orçamento — como eu 

falei, já fui Presidente e sei que, se nos fixarmos, se perdermos muito tempo, 

dedicarmos muito tempo às questões de menor importância, terminamos deixando 

as questões mais relevantes sem uma solução. Por exemplo, quando eu propus, 

esse Item 1, aqui, por exemplo, é uma errata, é uma correção, então, não tem por 

que ficar com itens dessa importância pendentes e obstruindo a pauta; não 

obstrução no sentido de fechar a pauta, mas no sentido de ficar aquele resíduo nas 

reuniões.  

Então, eu faço uma segunda proposta, atendendo também o apelo do nosso 

Deputado do PSDB, que sempre fala com muita eloquência e com muito bom senso. 
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Proponho que todos os senhores membros da Comissão, Deputados e Senadores, 

fiquem com essa pauta aqui e, se não houver nenhuma divergência em relação aos 

assuntos contidos nessa pauta, que, na próxima reunião, votemos em bloco esses 

itens, para que os trabalhos da Comissão fiquem mais ágeis. É apenas nesse 

sentido.  

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

Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tive 

o privilégio, hoje, de assistir integralmente à votação, no Tribunal de Contas, das 

contas de 2014 da Presidenta Dilma. E o que aconteceu foi que existe tanta 

impropriedade, tanta irregularidade, tanta maquiagem, que o Tribunal de Contas 

disse simplesmente que não tem condição de julgar as contas em função dos dados 

apresentados e deu 30 dias para que a Presidenta Dilma faça a sua defesa — até 

para garantir a ampla defesa, o contraditório.  

Portanto, só daqui a 30 dias, quer dizer, em até 30 dias, é que o Tribunal 

deverá rever novamente as contas. Então, deve estar sendo encaminhado para nós 

aqui — pelo menos o que foi decidido — um comunicado ao Congresso, dizendo  o 

seguinte:  

“As contas do Governo referentes ao exercício de 

2014, prestadas pela Exma. Sra. Presidente Dilma 

Rousseff, não estão no momento em condições de serem 

apreciadas por este Tribunal em razão dos indícios de 

irregularidades mencionadas no relatório, que demandam 

abertura de prazo para apresentação de contrarrazões em 

nome do devido processo legal”. 

É evidente que vai ultrapassar inclusive o nosso prazo, o prazo constitucional, 

mas é o encaminhamento que será dado.  

É evidente que há muitas contas para serem aprovadas. O que eu quero 

lembrar aqui é que o Tribunal de Contas vem falando isso há 10 anos. Há várias 

ressalvas, várias recomendações, que são repetidas ano a ano, e o Governo não dá 

nenhuma satisfação à sociedade, muito menos ao Tribunal de Contas ou a esta 

Casa.  
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Então, não dá evidentemente para votar em bloco prestações de contas aqui. 

Eu mesmo tenho voto em separado de prestação de conta, aqui, que está sendo 

votada sem ressalva nenhuma e que mereceria até uma rejeição, uma reprovação. 

Mas, de qualquer forma, foi feita uma bela apresentação, detalhada, 

mostrando as impropriedades, as maquiagens que foram feitas, as irregularidades, o 

afrontamento à Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu louvo aqui a Presidente por 

colocar na pauta a votação desses que, nesses anos todos, não foram votados, para 

que, a partir de agora, o Congresso Nacional faça seu dever de casa e que não seja 

pressionado apenas pelo poder do Palácio do Planalto, que teve a cara de pau, em 

2014, de emitir uma medida provisória, condicionando a aprovação. É a coisa mais 

absurda que eu já vi na minha vida: uma medida provisória condicionando a 

aprovação de uma anistia com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal! 

Então, apesar de não ter o resultado, porque, com essas contas, eu não 

tenho nenhuma dúvida de que é rejeição. Os 30 dias foram para a justificativa, mas 

é uma coisa injustificável, porque já estão comprovadas as irregularidades, que são 

muitas — são mais 43 recomendações e ressalvas no balanço.  

Portanto, teremos muito serviço, muito trabalho, daqui para a frente, e não 

devemos aqui votar nada em bloco ou na correria. A responsabilidade é muito 

grande, a situação do País é gravíssima!  

Portanto, para concluir. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Deputado Izalci, V.Exa. me concede 

um aparte no seu raciocínio? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois não, se cabe aparte, eu dou aparte. 

O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Eu só quero dizer a V.Exa. que não 

propus votação de prestação de contas em bloco. São esses itens de menor 

Importância que os companheiros da Comissão vão olhar durante os próximos dias 

e, se não houver nenhuma discordância... Só para que a pauta ande e a Comissão 

fique livre para analisar os assuntos de tamanha importância, como o que V.Exa. 

está citando. O assunto que V.Exa. falou é da maior importância. Então, esses 

assuntos realmente não podem ser votados em bloco. O que eu propus foi outra 

coisa. Só quero esclarecer V.Exa. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu, para encerrar, Sra. Presidente, gostaria que 

V.Exa. entrasse em contato com o Secretário do Tesouro, tendo em vista que já é de 

conhecimento público a decisão do Tribunal, para que ele possa vir aqui realmente 

fazer essa reunião, que é prevista e é importante para nós, a fim de que se possam 

esclarecer algumas coisas.  

Era isso, obrigado.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos colocar as coisas 

nos seus respectivos lugares, porque senão vai deixar nítida uma impressão falsa 

até, Deputado Izalci.  

Na verdade, o Senador Raimundo viu várias erratas de atas, foi por isso que 

ele pediu votação em bloco. Não acredito que um Senador, com sua história, com a 

história que ele tem, já tendo presidido Comissão, pediria para votar em bloco 

contas, até porque não caberia de maneira nenhuma.  

Então, para que não possamos aqui fazer contundência de atitudes políticas e 

desgastar companheiro, ele fez isso, por uma gentileza, para ver se nós poderíamos 

chegar mais adiante e votar matérias mais relevantes e importantes. 

Com a palavra, Deputada Flávia; em seguida, ao Deputado Zé Geraldo.  

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sra. Presidente, caros colegas, 

Deputados e Senadores, quero manifestar minha preocupação com as várias 

reuniões ordinárias que nós já tivemos canceladas há poucos dias e com o número 

de projetos que temos de votar.  

Quero fazer um apelo a esta Comissão, dada à grandeza e à importância que 

ela tem. E, solidarizando-me com o Senador, quero dizer da importância de 

estarmos aqui tentando achar uma forma para não perdermos a oportunidade, nesta 

audiência, nesta sessão ordinária e com quórum, de podermos aprovar algumas 

matérias que não teriam tanta polêmica e tanta dificuldade de serem aprovadas 

ainda hoje.  

 Então, eu quero aqui fazer o meu coro de que precisamos avaliar melhor 

essa questão de simplesmente não votarmos mais nada hoje. Então, acho que 

precisamos aproveitar, sim, e votar algumas matérias hoje.  

Essa é ideia de que possamos estudar previamente aquelas matérias para as 

quais não existe um consenso ainda, para que realmente elas já venham com 
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consenso, e não percamos uma oportunidade como esta, pois nós temos visto o 

quanto tem sido difícil de realizar essas reuniões. Hoje nós estamos prontos para 

votar, para discutir, para debater. 

Então queríamos manifestar esta nossa posição em relação a esta discussão 

que estamos tendo agora. 

Muito obrigada, Sra. Presidente. 

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

Deputado Zé Geraldo. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sra. Presidenta, eu queria apenas fazer 

algumas considerações a partir do posicionamento da Oposição. Eu acho que é 

ilusão nossa achar que a Oposição vai nos dar colher de chá neste plenário.  

V.Exa. tem toda a razão de apelar para o bom senso, apelar para a agilidade 

em matérias que não têm muito gancho para se fazerem grandes discussões, como 

essa questão das erratas e outras. Mas a Oposição também está e estará no seu 

papel. E o Deputado Izalci é uma das Lideranças do PSDB que tem exercido esse 

papel da Oposição, de participar das reuniões dos Tribunais. Eu acho que isso é 

compreensível.  

O que nós precisamos realmente fazer é instalar um ritmo para a nossa 

Comissão de Orçamento. Eu acredito que nem todos os dias será como hoje, que 

estamos pressionados pela Ordem do Dia, que começou mais cedo — geralmente 

ela não acontece nesse horário —, mas precisamos contar com esses obstáculos. 

Se não houver, como neste momento, a compreensão de um relatório em bloco, 

vamos votar separadamente, mas vamos vencendo a pauta, como hoje, que, quem 

sabe, ainda dá para discutir algum tema, se a Ordem do Dia não iniciar.  

Mas eu penso que, se for preciso fazermos duas ou três reuniões por 

semana, vamos fazê-las, vamos instalar o quórum e vamos enfrentar o debate; 

vamos enfrentar a Oposição nesta Comissão. Nesta Comissão, a Oposição exerce 

seu papel sem dar trégua. Eu a tenho acompanhado em outros momentos também 

e, em raros momentos, há algum tipo de acordo. Na maioria, os Deputados vão 

exercer esse papel de não votar, mesmo que seja uma matéria simples, mas 

exatamente para evitar que outras não entrem em votação. E isso prejudica, 

inclusive, o trabalho da Presidência desta Comissão.  
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São essas as considerações que eu queria fazer. Se não dá para votar, nós 

encerramos a sessão e vamos nos organizar para que, no segundo semestre, 

possamos ter um rendimento bem maior do que nós tivemos nesse período.  

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

também que o Relator Ricardo Teobaldo apresentou o relatório preliminar, abriu 

prazo para emendas e ainda não entregou o relatório. Por enquanto, é possível 

terem-se essas pequenas concessões. Mais adiante, não será possível, e 

desculpem-me, nós vamos apertar o calendário para que funcione adequadamente 

com a expectativa. Não é um País em crise que pode ser escudo para qualquer 

outro tipo de comportamento que não seja favorável ao próprio País em crise. 

Portanto, nós vamos ter de superar nossas diferenças no voto, na hora em que for 

necessário. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Peço a palavra, Sra. Presidenta. 

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

Deputado Wadson Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Presidenta, rapidamente, eu queria, 

na verdade, corroborar com o que disse aqui o Senador, com o que disse a 

Deputada, que o ritmo de funcionamento da Casa tem sido muito acelerado, com 

sessões que se prorrogam até tarde da noite. Ontem foi até às 23h30min, com 

muitas votações. Tem sido cada dia mais difícil darmos quórum a esta reunião da 

CMO, para que ela tenha pleno funcionamento. Um exemplo ocorreu hoje, ao 

estarmos aqui esperando o Senador para que tivéssemos o quórum e iniciássemos 

a sessão.  

De modo que eu acho que os nossos Deputados do PSDB se manifestaram 

de forma muito respeitosa a esta Presidência e a esta Comissão. Mas quero fazer 

um apelo para que nós tivéssemos bom senso. Aquelas questões que são questões 

mais pacificadas entre nós, fruto de um maior acordo, que não trazem grandes 

contradições e polêmicas, para que nós pudéssemos votar essas matérias para ir 

vencendo essa pauta, até porque há um volume grande de trabalho para os 

próximos dias. Eu receio que a gente continue tendo dificuldades para promover 

essas reuniões de forma adequada, com o quórum necessário, e que deem conta 
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dessa pauta. Por isso eu não vejo outra razão que a gente não avance numa pauta, 

que é uma pauta mais consensual. 

Eu quero concordar com o encaminhamento feito pelo Senador, também 

expressado aqui por alguns Deputados, colegas desta Comissão. Há um esforço 

tremendo na agenda de cada Parlamentar que está aqui. E nós aqui, nesta reunião, 

quando se alcançou o quórum, votamos apenas dois itens, sendo que o item não 

mereceria nem votação, em razão do prestígio que é termos V.Exa. representando 

esta Comissão no Estado do Espírito Santo. Na prática nós votamos um item, que 

foi o item relacionado à AERUS. 

Então, eu apelo para essa compreensão, para que a gente possa ganhar 

tempo e vencer essas pautas consensuais de modo a dar um ritmo mais acelerado 

para o funcionamento da Comissão. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, eu gostaria de levantar uma 

questão de ordem. Eu indaguei há pouco quem era o Líder do Governo nesta 

Comissão. Parece-me que é o Deputado Paulo Pimenta. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Coordenador aqui é o 

Deputado Zé Geraldo. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - O Zé Geraldo é o Coordenador do PT. Eu me 

refiro ao Líder do Governo na Comissão, se houver algum. Eu acho que é o 

Deputado Paulo Pimenta. Mas vou dizer por que estou perguntando isso. 

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

Sávio havia pedido a palavra, não sei se V.Exa... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu só estou fazendo uma pergunta, porque eu 

estou tendo uma dúvida. O que vem acontecendo aqui — evidentemente, não na 

presença de V.Exa., mas nos anos anteriores em que eu participei desta Comissão 

— é que o Governo tem feito nesta Comissão alguns acordos, mas não os tem 

cumprido. Por exemplo, foi acertado que haveria uma suplementação para atender o 

TJDF. O Senador Pimentel assumiu esse compromisso, em plenário inclusive. Mas 

não acontece nada, a gente não fica sabendo, ninguém dá satisfação, o prazo está 

vencendo. 

Da mesma forma eu vi agora nos jornais e fiquei assim... Mas, como é 

imprensa, não sei se é totalmente verdade. Agora, com o projeto de desoneração da 
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folha, o que fizeram? Estão anunciando que vão liberar não sei quantos milhões 

para as emendas, mas para aquelas — como acertado no ano passado — que 

receberiam um tratamento uniforme, independente de ser o Parlamentar da 

Oposição, tal compromisso não está sendo cumprido. Por exemplo, quanto ao 

“Restos a Pagar”, houve um decreto agora jogando-o para agosto. E havia um 

compromisso do Governo, quanto ao “Restos a Pagar” lá de trás. O que eu sinto é 

que esse Governo já há algum tempo não tem cumprido aquilo que se compromete 

a fazer. 

Então, eu precisava saber quem é o Líder do Governo para, daqui para frente, 

a gente dizer que o que for acertado aqui tem que ser cumprido, senão a gente fica 

na dúvida se pode ou não confiar na palavra do Governo. Eu, até agora, não tive 

nenhuma demonstração do Governo de que a gente possa confiar na sua palavra. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Olha, eu tenho muita 

dificuldade de racionar dessa maneira, Deputado, mas vou sempre me submeter ao 

desejo da Maioria. Se nós levarmos esta Comissão com a agenda de liberação de 

emendas, não daremos um Orçamento ao País. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu dei emendas como exemplo, mas na prática 

não é só isso. O Governo tem assumido compromissos nesta Comissão, pelo menos 

desde quando participo desta Comissão, e tudo o que é falado em nome do Governo 

não está sendo cumprido. Eu só estou querendo saber como será daqui para frente. 

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

que eu devo tomar uma posição que infelizmente eu estava evitando, em razão da 

votação do Congresso Nacional. 

Sabem os senhores que nós temos a alteração da Resolução nº 1, que está 

para ser votada. E o Presidente pediu alguns prazos, porque também nesse 

processo está prevista a alteração de alguns prazos da própria Comissão; a 

distribuição das Comissões permanentes, com novos relatórios; e também está a 

questão da apreciação das contas dos ex-Presidentes. 

Eu só deliberarei agora pauta, de qualquer natureza, com a reunião prévia 

dos Líderes e votando. E vamos exercitar democraticamente o que os Líderes 

decidirem previamente com a pauta construída.  
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Sobre a pauta que for votada pelos Líderes haverá discussão e votação e 

será ela submetida à votação em plenário. 

Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, a sua fala final 

contribui muito com o que eu tenho a dizer. E V.Exa. coloca com muita propriedade 

que, se existe um Colégio de Líderes que auxilia na condução dos trabalhos, na 

busca da construção de consenso, onde este for possível, esse exercício realmente 

tem que ser colocado em prática. E vou me referir a esse processo de debate que 

ocorreu aqui para que nós não avançássemos na pauta. É importante registrar isso, 

embora o Deputado Zé Geraldo tenha saído, por isso deixo registrado para que ele 

tome conhecimento, até porque os demais Deputados que estão presentes, assim 

como a Deputada que ponderou sobre isso e queria ver as votações ocorreram. 

Quando o Senador Lira colocou o desejo de ver votados em bloco alguns 

relatórios, ele não mencionou a única errata que tem aqui — a qual, por sinal, eu 

disse que concordo, que não há problema —, mencionou também uma série de 

outros projetos, inclusive destacou que entendia que o Item nº 3, por ter ele uma 

apresentação de relatório em separado, fosse votado em separado. E tratou os 

demais como sendo, na visão dele, que eu respeito, como matérias que poderiam 

ser votadas em bloco. 

Pois bem, o Item nº 7 trata de uma mensagem da Presidência da República 

— cumprindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela tem que 

enviar essa mensagem para cá. E nessa mensagem trata a Presidente de procurar 

demonstrar que o Governo cumpriu todas as metas de superávit. 

Ora, é justamente essa matéria que está em discussão no Tribunal de Contas 

da União. Então, como é que se pode tratar de ser uma matéria simples, de 

consenso, algo dessa relevância? 

Pois bem, além disso, nós temos outros itens que não estão constando aqui 

nessa pauta, que V.Exa. lembrou muito bem, como as contas de diversos mandatos 

de Presidência da República. 

O que nós da Oposição quisemos quando alertamos V.Exa. de que nós 

tínhamos feito um acordo de votar o Item nº 2, que é o do AERUS, e que não 

iríamos votar outros itens. Isso não quer dizer que nós vamos pautar a reunião ou 
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que a Oposição vai dizer o que vai ou não ser votado. Por isso fico com pena de que 

o Deputado Zé Geraldo não esteja aqui. O fato é que existe um Regimento, ora! Se 

se quer acordo, e se esse acordo inclui o entendimento com a Oposição, nós temos 

que ser ouvidos. E há momentos em que a gente diz: “Olha, vamos votar esse item 

e não vamos votar os outros”. Mas é claro que a Comissão pode dizer: “Não, vamos 

votar!” E, se a decisão for pela votação, a Oposição vai fazer o quê? Vai usar o 

Regimento, ou seja, vai entrar com requerimentos, vai pedir verificação de quórum. 

A Deputada que me antecedeu e o Deputado Zé Geraldo falaram como se o 

quórum aqui estivesse muito tranquilo, e nós vimos que V.Exa., logo no início, teve 

que ter a paciência de aguardar a chegada de um Senador para que nós 

pudéssemos começar as coisas mais elementares da reunião, a exemplo da votação 

de uma inversão de pauta. E a Oposição já sabia disso, mas ficou quietinha. Não é 

porque a Oposição deixou de ser Oposição, não, é porque nos estamos dialogando 

com V.Exa. A Oposição poderia ter apresentado logo algum tipo de artifício 

regimental para tentar inviabilizar a reunião logo nos primeiros minutos, mas nós não 

o fizemos e não faremos isso, a menos que não sejamos ouvidos — e não é essa a 

sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho, eu concluo... 

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. não fez isso, 

porque é justo e sabe que os aeroviários estão há nove anos lutando. Foi por isso 

que V.Exa. assim agiu. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Claro, Claro. Em respeito aos 

aeroviários, em respeito a V.Exa., que também tem esse sentimento de que 

deveríamos votar aquele projeto, que assim o fizemos. E o fizemos por acordo.  

Agora, não queiram, colegas Deputados, culpar a Oposição se nós só 

votamos um projeto hoje. Nós vamos, sob a liderança de V.Exa., dialogar e buscar 

um entendimento. Se ele for possível. Eu acredito que a gente poderá contribuir para 

votações em bloco várias vezes, para as coisas fluírem rapidamente. 

 Se não for possível, estejam todos preparados para varar a noite aqui. Isso 

faz parte do jogo. Eu já varei a noite em sessões do Congresso, e vou varar a noite 

outras vezes. Agora, é claro, se for possível evitar isso, usar o nosso tempo para um 

debate mais construtivo, será bom. Quando se parte para a obstrução, às vezes eu 

apresento 10 requerimentos e todos se inscrevem para falar sobre aquele 
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requerimento. E é assim, faz parte do jogo. Não é que não estejamos preocupados 

com o País, não, é justamente porque estamos preocupados em não permitir que 

façam com o País aquilo com o que não concordamos. E como nós não temos 

número suficiente para simplesmente derrotar a matéria na votação, usamos a 

obstrução. Isso é elementar. 

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

entendendo. V.Exa. teve a palavra cinco vezes... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou só relembrando isso, e  já 

concluo, para que não venham jogar de novo na nossa cara: “Ah, a Oposição está 

obstruindo.” Ora, vamos obstruir, quando for necessário. 

Muito obrigado, Presidente. 

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

está aqui. Eu não sei o que nós estamos obstruindo aqui. Nós poderíamos estar 

encaminhando melhor os trabalhos. Eu aprecio muito a sua verve, a sua retórica, 

mas tem hora que temos que impor limites. V.Exa. falou três vezes. 

Com a palavra a Deputada Gorete Pereira. 

E eu vou encerrar esta reunião por falta de assunto. (Risos.) 

A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Quero parabenizar V.Exa. por 

essa última iniciativa tomada em relação a fazer um acordo com os Líderes. Eu, que 

participo desta Comissão várias vezes, sinto que todas as vezes que a matéria vem 

para o plenário sem ter havido um acordo das Lideranças antes ela nada evolui. 

E quero dizer para o Izalci que, agora, saindo de uma reunião da bancada do 

Governo, o Ministro Levy disse que fez uma autorização de liberação de emendas e 

que tem um bilhão para os Restos a Pagar, uma coisa que já estava programada. 

Seriam 3 milhões agora para cada Deputado, novo e antigo, e mais 1 bilhão para os 

Restos a Pagar. 

E quero dizer o seguinte: acaba de falecer o ex-Presidente desta Casa e ex-

Deputado Paes de Andrade. O corpo vai ser velado aqui na Câmara dos Deputados 

— o traslado para cá já está sendo feito — então, eu acredito que não vai mais 

haver sessão nem de congresso nem de nada. 

E mais: quero dizer para a Oposição que nós também temos base. E se 

solicitarmos a presença da base aqui, votaremos os assuntos que forem 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0901/15  17/06/2015 
 
 

 31 

necessários. Não é só a Oposição que vai dar as cartas aqui, que vai obstruir, não. 

Nós temos outros partidos que também poderão fazer a diferença. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, V.Exa. está querendo 

encerrar os trabalhos, mas eu não usei a palavra hoje. 

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

a presença do Sr. Valdemar Coutinho, Presidente da FEMICRO, do Estado do 

Espírito Santo, e do Sr. Fabiano Silveira, Gerente da Agência de Desenvolvimento 

das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo — ADERES, no Espírito 

Santo. Agradeço a presença de todos. 

Concedo a palavra ao Deputado Caio Narcio. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Quero ressaltar que o andamento da 

reunião aconteceu da melhor maneira possível, as ponderações foram colocadas. 

Quero apenas rebater um dos pontos colocados aqui pelo Deputado Zé 

Geraldo. S.Exa., infelizmente, mais uma vez não está aqui para que possamos 

discutir em parceria. Mas acredito que assim como a Oposição tem o seu papel a 

colocar, e as discussões são o espaço que temos para demonstrar o nosso lado em 

relação á história, também S.Exa. tem o direito de defender o Governo a qualquer 

custo, mesmo quando tenta explicar o inexplicável. Então, S.Exa. fica no direito de, 

como Governo, ter que defender um governo muitas vezes indefensável, e nós de 

fazer a nossa manifestação contrária a coisas que são aberrações nesse âmbito. 

De qualquer forma, V.Exa. continua conduzindo esta Comissão com a maior 

maestria, e acompanho todos os seus direcionamentos porque vejo neles a maior 

isenção de quem quer o melhor para esta Comissão e para este País. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Obrigada a V.Exa. que 

se apresentou a esta Comissão como um profícuo Deputado, tem sempre 

participado das discussões e, sobretudo, é muito interessado em debater os 

assuntos com muita coerência. 

Eu agradeço a V.Exa. as palavras. 

Está suspensa a reunião. Nós a retomaremos no dia 23 de junho, às 13 

horas. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Boa tarde a todos. 

Declaro reiniciada a 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada a apreciar as matérias constantes da 

pauta. 

Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

também há quórum para deliberação na representação do Senado. 

Expediente. Conforme o 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 ainda que a lista com os expedientes será enviada, através de correio 

eletrônico, aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias nesta data. 

Está aqui a relação de correspondência interna recebida, que está à 

disposição de todos os senhores e senhoras — Deputados, Deputadas, Senadores 

e Senadoras — e será encaminhada por e-mail a todos os gabinetes. 

Passo à Ordem do Dia. 

O Item 1 da pauta é a apreciação do Ofício Conjunto nº 2, de 2015, de 24 de 

junho, que “propõe a correção de erros materiais verificados no processamento de 

emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 13, de 2014, do Congresso Nacional 

(Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015)”.  

Trata-se de errata à Lei Orçamentária Anual de 2015.  

Informo que as alterações ocorridas foram correções de erros materiais 

verificados no autógrafo encaminhado ao Poder Executivo. Autores: Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e Consultoria de 

Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. 

Esta errata está em discussão. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, pelo que nós combinamos, 

votaríamos primeiro os requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Como a errata é o Item 1 da 

pauta, nós passaremos em seguida aos requerimentos. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - O.k. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não havendo quem queira 

discutir essa errata, declaro encerrada a discussão. 
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Essa errata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Aqueles que aprovam o recebimento dessa errata permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado Federal. Aqueles que aprovam o 

recebimento dessa errata permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 

questão de ordem.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - No sistema não está constando a 

reunião da CMO. Está constando ainda audiência pública. Acho que seria bom 

atualizar, porque as pessoas acompanham, nós também acompanhamos aqui, além 

da assessoria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Por gentileza, corrijam 

rapidamente. E se acostumem, porque agora vai funcionar toda semana.  

Antes de passarmos aos itens da pauta, vamos fazer, por acordo de 

Lideranças, o encaminhamento de alguns itens extrapauta.  

O primeiro item extrapauta é a apreciação do Requerimento nº 4, de 2015, da 

Comissão Mista de Orçamento, que “solicita seja convidado o Sr. Augusto Nardes, 

Ministro do Tribunal de Contas da União — TCU, Relator do processo de prestação 

de contas do Governo Federal referente ao ano de 2014, para prestar maiores 

esclarecimentos acerca do referido processo”.  

Esse item extrapauta havia sido apresentado originalmente pelo Deputado 

Danilo Forte, mas também foi apresentado outro requerimento, com o mesmo teor, 

pelo Senador Paulo Bauer. Há também um requerimento apresentado pelo 

Deputado Izalci. Então, na verdade, nós estamos juntando os três requerimentos de 

convite ao Sr. Augusto Nardes.  

Um segundo requerimento que consta aqui do Senador Paulo Bauer é de 

convite ao Relator do Tribunal de Contas.  

O outro é o Requerimento nº 6, que “solicita o depoimento do Sr. Arno Hugo 

Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, para prestar esclarecimentos 
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acerca dos procedimentos adotados para assegurar a consecução das metas fiscais 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como acerca da administração da 

política de desembolsos de recursos a cargo da STN — Secretaria do Tesouro 

Nacional”.  

Naturalmente, com a concordância do Senador Paulo Bauer, aqueles que 

quiserem também assinar conjuntamente o requerimento podem fazê-lo. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente... 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Isso é extrapauta, Sr. Presidente? 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - São todos com redação de convite, não é 

isso? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, todos com redação de 

convite. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, isso não está na pauta. 

É extrapauta esse requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Esse é extrapauta. Nós 

vamos votar primeiro a inclusão na pauta. Isso foi um acordo de Lideranças feito 

agora há pouco. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Certo. Eu cheguei lá agora, e a reunião 

estava no final. Eu gostaria que todos os membros da CMO recebessem a pauta. 

Como é que nós vamos acompanhar sem saber? Não deu tempo de os Líderes 

distribuírem para nós. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Veja bem: a pauta da CMO 

está distribuída. Nós estamos inserindo alguns itens extrapauta. É extrapauta porque 

eles entraram depois da divulgação da pauta. Mas nós vamos solicitar que essa 

divulgação extrapauta seja feita rapidamente.  

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O.k., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Mas isso foi objeto de 

discussão, de acordo, um acordo construído com todas as Lideranças partidárias. 

Também oi incluído extrapauta o requerimento do Deputado Izalci para 

convidar o Ministro de Estado da Fazenda Joaquim Levy. Também há um convite ao 

Secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Barbosa. Aliás, já está prevista a presença 

dele aqui na próxima semana. Não existe inconveniente nesse convite, uma vez que 
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ele já estará presente aqui. Também há um convite ao ex-Ministro da Fazenda 

Guido Mantega. São esses os requerimentos extrapauta.  

O SR. SENADOR PAULO BAUER - Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não, Senador. 

O SR. SENADOR PAULO BAUER - Quero apenas requerer que meu nome 

seja incluído junto com o do Deputado Izalci, mediante sua concordância, como 

requerente desses três convites e convocações. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Peço que seja incluído o 

nome do Senador Paulo Bauer como coautor do requerimento. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, nós estamos aprovando aqui o 

convite ao Sr. Marcelo Barbosa, mas eu queria insistir que esta Comissão 

recebesse, dentro do prazo legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

o Secretário do Tesouro Nacional. A última vez que o Secretário Arno esteve aqui, 

portou-se de uma forma muito prepotente e arrogante, e tive que dizer isso para ele. 

Hoje, nós estamos colhendo os frutos do que ele fez, da maquiagem toda que eu 

questionei na época. Já há 2 anos o Secretário não comparecia a esta Casa. Então, 

eu queria pedir a V.Exa. que, independentemente de convite, porque está previsto 

na Lei, nós demandássemos que ele viesse, de fato, dentro daquilo o que está 

previsto — bimestralmente de preferência —, para que não se acumulem tantas 

irregularidades.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Na verdade, existe a 

previsão de que o Secretário esteja nesta Comissão três vezes ao longo do ano. 

Essa é uma previsão legal. Não se estabelecem datas, mas se estabelece que ele 

venha três vezes durante o ano, e supomos que seja uma vez a cada quadrimestre. 

Como já estamos no segundo semestre e havia para amanhã a previsão de uma 

audiência pública, às 10 horas da manhã, com o Secretário, ele nos solicitou hoje 

que essa audiência fosse adiada. Mas eu quero lhe assegurar que nós não vamos 

permitir que seja adiada indefinidamente. Nós vamos fazê-la, com segurança, na 

primeira quinzena de julho, provavelmente já na semana que vem. Estou 

determinando à assessoria que mantenha contato com a Secretaria do Tesouro, 

para tentarmos confirmar. Na quarta-feira que vem, temos audiência com o Ministro 
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da Saúde. Vamos tentar fazer na terça-feira ou na quinta-feira da semana que vem 

essa audiência com o Secretário Marcelo. 

Temos que incluir também extrapauta... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, tenho uma questão de 

ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Para agilizar a votação, poderíamos já 

ir votando.  

E, pela ordem cronológica, todas as informações têm que partir do Tribunal de 

Contas da União, que é o órgão auxiliar da Câmara dos Deputados para análise das 

prestações de contas. Então, eu queria que fosse priorizado, na linha dos convites, o 

Tribunal de Contas da União, até porque a CAE — Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado já pediu isso, e podemos fazer em conjunto, sem nenhum 

problema com a CAE do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A ideia é que seja feito, 

inclusive, em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que 

possamos fazer reunião da CMO e da CAE. Está designado aqui à nossa assessoria 

da Comissão que proceda dessa forma, tentando adiantar, como o primeiro desses 

convites, o convite ao Ministro Augusto Nardes. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas V.Exa. tem que colocar em 

votação os requerimentos, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vou colocar em votação. É 

porque temos mais um extrapauta aqui ainda para incluir, e eu tenho que, primeiro, 

votar a inclusão na pauta, para depois votar item por item. 

Temos ainda que incluir na pauta o relatório do Deputado Ricardo Teobaldo, 

que está aqui conosco, que apresenta o relatório preliminar com emendas ao Projeto 

de Lei nº 1, de 2015, do Congresso Nacional, para abrirmos o prazo de 

emendamento à LDO, para tentar votar a LDO aqui no dia 14. 

Temos também requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado 

ao PLN nº 3, que teve aqui acordo para votação, cujo autor é o Senador Acir 

Gurgacz, que já está aqui — houve o acordo também preliminar. 
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Apresento também o requerimento de inclusão na pauta do PLN nº 4, de 

2015. Nós não vamos votar o PLN nº 4, o que nós estamos votando é um 

requerimento no sentido de reduzir o prazo de emendamento, que seria do dia 2 ao 

dia 9, para que esse emendamento possa ser feito do dia 2 até o dia 4, sendo 

encurtado o prazo de emendamento. Seria 2 e 3. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, V.Exa. me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, Deputado Paulo 

Pimenta. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sei que nós já estamos em um 

estágio bem avançado neste debate, e eu fui designado para ser um dos Vice-

Líderes do Governo aqui na Comissão de Orçamento. Eu quero, em primeiro lugar, 

confessar a V.Exas. que, por uma falha nossa, nós não tivemos ainda a 

oportunidade de realizar uma reunião da Liderança do Governo com as Lideranças 

dos partidos que estão aqui, com o próprio Vice-Presidente Michel Temer, que é o 

responsável pela articulação política, com o Ministro Eliseu Padilha e com o nosso 

Senador José Pimentel. 

Eu fui Presidente da Comissão de Orçamento. V.Exa. também é uma pessoa 

que conhece como poucos o funcionamento desta Comissão. Eu gostaria de fazer 

uma sugestão, Presidente, para ponderar com os Líderes dos partidos que estão 

aqui, da base aliada, da Oposição, Presidente, em primeiro lugar, reconhecendo 

aqui que há uma falha nossa nesse sentido: antes de nós votarmos esses 

requerimentos, não seria mais adequado que nós fizéssemos uma reunião de 

trabalho com o Líder do Governo, com a articulação política do Governo, até mesmo 

para combinarmos, discutirmos com o Governo uma relação da Comissão de 

Orçamento para o funcionamento da Comissão durante este ano? Esta é uma 

Comissão muito importante, uma Comissão que tem uma interface muito grande 

com o dia a dia das ações governamentais. 

Eu gostaria de trazer essa reflexão para ponderar aos Srs. Líderes a 

possibilidade de que nós não levássemos à deliberação esses requerimentos de 

convite hoje e que nós tivéssemos a oportunidade de oferecer essa reunião, essa 

agenda, para conversar previamente com os senhores sobre o andamento das 
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questões aqui da Comissão, Presidente. Esta é a sugestão que eu gostaria de 

trazer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Paulo, nós temos 

aqui algumas obrigações, algumas tarefas a serem cumpridas, que não são tarefas 

nem da Oposição, nem da Situação, nem do Governo. São alguns prazos que nós 

temos que cumprir. Um deles é a votação do parecer preliminar à LDO, que é um 

extrapauta, não está na pauta, mas precisa ser incluído, para abrir o prazo 

regimental para emendamento, que seria do dia 7 ao dia 9. Isso tem que ser 

publicado no dia 10, voltar para o Relator da LDO, para tentarmos votar aqui na 

Comissão, no dia 14, e encaminhar, ainda no dia 14, ao Congresso Nacional, a fim 

de cumprirmos com a nossa obrigação de ir para o recesso com a LDO votada e de 

não cometermos aqueles equívocos que tivemos aqui no ano passado, em que o 

Orçamento só foi aprovado em março deste ano. Isso causa um grande problema 

para todos, para os Parlamentares, para aqueles que vão executar o Orçamento, 

para o Governo. Então, esta é uma tarefa que nós temos que cumprir. 

Eu chamei a reunião às 14h30min para propor a inclusão desse parecer 

preliminar na pauta. Era preciso que houvesse o consenso. A Oposição concordou e 

disse que concordaria, desde que alguns requerimentos também fossem aprovados. 

Temos ainda o PLN nº 3, que está sendo incluído, e o PLN nº 4 — vamos 

voltar a inclusão na pauta de um requerimento para encurtar o prazo de 

emendamento. O PLN nº 4 está travando o pagamento de todos os restos a pagar, 

porque houve um equívoco na LDO deste ano — aprovamos no ano passado a LDO 

que está valendo este ano , que estabelece que o Governo só pode pagar os restos 

a pagar relativos ao ano de 2014, o que naturalmente é um equívoco, porque 

existem obras que estão na Lei Orçamentária de 2013, de 2012, obras que estão 

pela metade, obras que estão a serem iniciadas ainda, porque os Prefeitos foram 

fazer os seus projetos, aprovar na Caixa Econômica etc. Então, são temas 

importantes. 

Quanto a esses requerimentos, veja bem, um deles já está previsto aqui, 

porque é obrigação legal do Secretário do Tesouro Nacional vir aqui. Já estava 

previsto, inclusive, para amanhã e pediu adiamento. Ou seja, é um requerimento que 

já tem a previsão legal. Foi apresentado aqui o convite — não é convocação — ao 
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Ministro do Tribunal de Contas Augusto Nardes para que venha aqui. Este debate 

ele fará aqui ou fará pela mídia, pela imprensa, já está fazendo pela mídia. Alguns, 

inclusive, já foram chamados à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu 

estou propondo, inclusive, que façamos essa reunião em conjunto com o Senado. 

Se ele não vier aqui, vai fazer lá. Aqui é o fórum mais adequado para essa 

discussão. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Adicionalmente foram 

incluídos alguns nomes aqui, do ex-Secretário do Tesouro Arno Augustin, que já 

esteve aqui, e do Ministro Joaquim Levy, que certamente virá aqui a esta Comissão. 

Se não for por esta razão, por outras mais ele terá que vir aqui para o debate com os 

Deputados e Senadores da CMO. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, eu quero dizer a 

V.Exa. que isso não invalida a reunião que eu estou propondo que façamos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não. Eu quero, inclusive, 

propor. Eu não sou o Presidente da CMO, sou o Presidente em exercício. A 

Presidente da Comissão de Orçamento é a Senadora Rose de Freitas. É uma 

Parlamentar experiente. Sei que S.Exa. está fazendo o esforço possível para que a 

Comissão avance rapidamente. Foi acometida de um problema de saúde, telefonou-

me e pediu que eu ocupasse a Presidência para não retardar ainda mais as 

providências que têm que ser tomadas em relação à LDO. Como Vice-Presidente, 

estando no exercício da Presidência, eu quero me colocar à disposição para 

promovermos esses debates, para termos essa conversa. Eu senti hoje na Oposição 

até um ambiente de diálogo. Eles querem dialogar, mas querem também exercer o 

seu papel de Oposição. 

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. conduziu muito bem a reunião 

dos Líderes, e é assim que a Comissão de Orçamento funciona, fazendo reunião de 

Líderes, fechando pauta, fechando o assunto, votando e agilizando os 

procedimentos. 
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Já há no plenário 244 presentes. Vai já começar a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Daqui a pouco começamos. 

Vamos rapidamente aqui, então... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, agilize a votação, e, a próxima 

reunião, o Deputado Paulo Pimenta, com certeza, será reconhecido para discutir 

conosco. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu peço a compreensão do 

Deputado Paulo Pimenta. Eu estou à disposição para, logo em seguida, tentarmos 

agendar. Precisamos, sim, da presença do Governo aqui. O Governo é parte 

fundamental, é essência do trabalho desta Comissão. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, uma questão de ordem: 

a errata não foi votada ainda, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A errata foi votada. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas não tem que ser votada primeiro na 

Câmara e depois no Senado? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Já foi votada na Câmara e 

no Senado. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu não acompanhei, então. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Já foi votada, está gravado 

nos Anais. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu queria fazer uma sugestão: os times 

de futebol não são tantos no campeonato paulista, no campeonato carioca e no 

campeonato maranhense. Todo jogador tem o seu nome lá atrás, para que o 

narrador possa saber de quem se trata, quem está jogando ali naquele campo. Aqui 

nós somos muitos também. Somos 513 Deputados Federais, 81 Senadores. Eu 

gostaria de sugerir a esta Comissão que fizesse placas móveis... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) – ... com os nomes dos 

Parlamentares. Isso é feito tradicionalmente. Peço que a partir da próxima reunião... 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu, sinceramente, não sei o nome de 

V.Exa. V.Exa. preside uma sessão, e eu não sei eu nome. Amanhã, um repórter 

pode me perguntar quem estava presidindo a sessão, e eu não sei quem estava 

presidindo a sessão. Sinceramente, é uma falha muito grande. Eu queria registrar... 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vai ser atendido. 

Eu sou o Deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, já no sexto 

mandato aqui nesta Casa.  

Eu queria colocar em votação a inclusão na pauta desses itens que nós já 

discutimos aqui.  

Há mais um requerimento extrapauta para convocar o Ministro da Fazenda e 

o Presidente do Banco Central do Brasil a prestarem esclarecimentos sobre a venda 

de dólares. Ficou combinado de esse requerimento entrar na semana que vem. 

Esse acordo... 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O acordo é para ser convite. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Convite. Mas esse não vai 

entrar extrapauta, vai entrar na semana que vem. Vão entrar extrapauta aqueles que 

nós já relatamos aqui. 

Coloco em votação a inclusão na pauta dos itens já mencionados. 

Em discussão na representação da Câmara dos Deputados.  

Para aqueles que queiram discutir, está aberta a discussão. (Pausa.) 

Não havendo inscritos, coloco em votação. 

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

Aprovado na Câmara dos Deputados. 

Em discussão na representação do Senado Federal a inclusão extrapauta dos 

itens já mencionados. (Pausa.) 

Não havendo inscritos, passamos à votação. 

Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado no Senado Federal. 

Uma vez incluídos na pauta, o acordo foi que começássemos pelos 

requerimentos. 

Requerimento assinado pelo Senador Paulo Bauer, pelo Deputado Izalci e 

pelo Deputado Danilo Forte de convite às seguintes autoridades, tentando fazê-lo 

em ordem cronológica: Ministro do Tribunal de Contas da União, tentando que seja 

feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado; Ministro 

Relator Augusto Nardes; ex-Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Hugo Augustin 

Filho; Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Joaquim Vieira Ferreira Levy; e Secretário 
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do Tesouro Nacional, Marcelo Barbosa, cuja presença aqui já está prevista para a 

próxima semana. Há também convite ao ex-Ministro de Estado da Fazenda Guido 

Mantega. 

Coloco em discussão esse requerimento. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, só uma dúvida. 

O requerimento para convite ao Ministro Joaquim Levy não ficou para 

aprovarmos na próxima semana? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não, não. Está equivocado.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - O que ficou para a próxima semana é o Banco 

Central e o Banco do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O que ficou para a próxima 

semana é o tema dos dólares falsos do Banco do Brasil e se seria convidado o 

Joaquim Levy para esse tema. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Da Fazenda também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Houve uma avaliação de 

que seria o Presidente do Banco Central, o Presidente do Banco do Brasil ou o 

Ministro Joaquim Levy. Isso ficou para a semana que vem. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Semana que vem? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Mas V.Exa. já está colocando em pauta! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Mas para discussão das 

questões relativas a superávit, contas do Tesouro e ajuste fiscal. O Joaquim Levy 

será chamado para discutir esses temas.  

O tema dólares falsos ficou para a semana que vem, se ele virá numa 

segunda vez... De repente, ele pode na vinda esclarecer questões relativas ao 

Banco do Brasil. 

Não é isso? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Exatamente isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em discussão na 

representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. 

Passo à votação. 
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Os Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em discussão na representação do Senado Federal. (Pausa.) 

Não havendo Senadores inscritos para discutir, declaro encerrada a 

discussão. 

Passa-se à votação. 

Os Senadores que concordam com os presentes requerimentos permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

Aprovados os requerimentos de convite às autoridades aqui já mencionadas. 

Passamos ao item seguinte da pauta, cujo requerimento já foi incluído 

extrapauta, que é o parecer preliminar à LDO, de autoria do Deputado Ricardo 

Teobaldo, a quem passo a palavra para proferir o parecer. 

Teremos ainda na pauta de hoje os dois relatórios do Senador Valdir Raupp, 

relativos aos itens 4 e 5 da pauta. 

Com a palavra o Deputado Ricardo Teobaldo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, conforme deliberado em reunião no Colégio de 

Líderes, foi acordada a votação do parecer preliminar com emendas. 

Peço licença para fazer a leitura das partes mais relevantes para acolhimento 

das emendas. Foram 16 emendas, 14 rejeitadas e 2 acatadas parcialmente. 

“Para a criação do Anexo de Metas e Prioridades, serão incluídas pela 

Relatoria, em decorrência da aprovação de emendas: 

a) até 3 ações que beneficiem o Estado ou o Distrito Federal, propostas por 

emendas de bancada estadual, ou, supletivamente, por emenda individual de 

membros da respectiva bancada; 

b) até 3 ações de interesse nacional, por comissão permanente indicada no 

item 2.3 que apresentar emenda; 

c) até 10 ações de interesse nacional, propostas por autores individuais, 

considerando seu mérito e maior frequência. 

As emendas serão acolhidas conforme o mérito e a pertinência com a matéria 

financeira e orçamentária.  
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Serão rejeitadas as emendas incompatíveis com os parâmetros e projeções 

inerentes ao projeto, salvo quando justificadamente se destinarem a alterar tais 

parâmetros. 

As emendas poderão sofrer ajustes pela Relatoria para adequá-las às normas 

legais e regimentais vigentes, respeitando o objeto proposto. 

As emendas coletivas terão acolhimento prioritário. 

As emendas individuais de que trata o item 2.4, ‘a’, parte final, somente serão 

acolhidas caso o limite para emendas de bancada não seja atingido, tendo por base 

a maior frequência e seu mérito. 

Nenhum congressista poderá apresentar mais de três emendas para a 

mesma ação orçamentária. 

Ao presente relatório preliminar foram apresentadas 16 emendas.  

Não obstante o seu mérito, por uma questão de regimentalidade e de boa 

técnica legislativa e orçamentária, estamos votando pela aprovação parcial das 

emendas nºs 11 e 16 e pela rejeição das demais. 

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

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 na forma ora apresentada”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em discussão o parecer 

preliminar apresentado pelo Deputado Ricardo Teobaldo. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, agora é que foram 

distribuídas as cópias do relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, porque, na verdade, 

como foi votado extrapauta... 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Como é que nós vamos discutir um 

assunto do qual estamos tomando conhecimento agora? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Há tempo ainda para 

discutirmos. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Esse é o relatório preliminar. 

Temos até sexta-feira para V.Exa. ler e fazer as suas intervenções. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Na verdade, eu quero 

apenas esclarecer o seguinte: o relatório está na Internet desde o dia 18 de junho. 
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Portanto, há mais de 15 dias foi divulgado na Internet e remetido aos gabinetes. Foi 

distribuído aqui fisicamente porque... 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Vamos falar do prazo que acordamos 

para as emendas. Não foi isso? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não. Para a LDO não existe 

acordo de prazo. É o prazo regimental de 7 a 9, porque, como é um assunto que 

pode ter mais discussão e polêmica, a partir de amanhã, votando hoje e publicando, 

abre-se prazo de emendamento do dia 2 ao dia 9. 

No dia 10, publicamos as emendas. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Dia 9 até 18 horas? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, até o fim da sessão 

desse dia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. Vamos colocar em votação, porque a Ordem do Dia está prestes a 

começar, para não perdermos esse prazo de emendas. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, eu queria apenas 

solicitar que o Relator fizesse um pequeno resumo do que estamos votando aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Ele acabou de ler o relatório 

e tentou fazer um resumo. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas ele não explicou. Ele não explicou. 

Ele aprovou 3 emendas. Ele acatou, aliás, 3 emendas.  

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Duas.  

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Queria saber por que essas emendas 

estão sendo acatadas, e as outras, rejeitadas. Só isso. Simples.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Teobaldo, tem 

V.Exa. a palavra.  

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Sr. Presidente, faremos a 

abertura do anexo. Foi aberto o anexo. Serão 3 emendas para cada Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Cada Deputado terá o 

direito de apresentar até 3 emendas para serem acatadas. Não é isso? 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - É isso. 
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O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não. Das emendas apresentadas ao 

relatório preliminar, que eram 16 emendas... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Foram 16 emendas.  

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Duas emendas foram acatadas. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Duas emendas foram acatadas. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Só quero saber o resumo disso. Por que 

2 emendas foram acatadas, mas as outras não? Simplesmente isso 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exa. quer saber sobre as 

2 emendas acatadas, qual o teor delas. Qual a justificativa para o acatamento 

somente delas e não das outras. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - As duas emendas foram 

acatadas.  

Uma emenda, do Deputado João Arruda, exclui o Item 2.1, para permitir a 

inclusão de despesas discricionárias, descritas no Anexo III, despesas ressalvadas 

de contingenciamento.  

A simples exclusão do referido item retira resquício essencial para inclusão de 

despesa obrigatória, mediante a indicação da fonte legal, que determina a 

obrigatoriedade de despesa, texto ajustado para permitir a construção de anexos, 

também com despesas discricionárias. Essa foi uma emenda acatada.  

Outra emenda, do Deputado Izalci, idêntica, pretende suprimir o Item 2.1, 

para permitir emendas de despesas discricionárias ao anexo, despesas ressalvadas 

do contingenciamento.[ 

As 2 emendas das 16 emendas foram acatadas. As demais 14 emendas não 

foram acatadas, foram rejeitadas.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não havendo mais 

Deputados inscritos para discutir o relatório preliminar, declaro encerrada a 

discussão. 

Passamos à votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Deputados que aprovam o relatório preliminar permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 
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Passamos à discussão no Senado Federal. Não havendo Senadores inscritos 

para a discussão, declaro encerrada a discussão e passo à votação.  

Os Srs. Senadores que aprovam o relatório preliminar permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Passamos ao item seguinte e extrapauta incluído.  

Anunciarei primeiro o PLN nº 4. Trata-se de acordo. Estamos votando aqui um 

requerimento para reduzir o prazo de emendamento, no sentido de abreviarmos 

essa aprovação. É exatamente o PLN que se refere aos Restos a Pagar.  

E, uma vez que não temos Relator designado, vou designar o Deputado 

Lázaro Botelho, que está na minha frente, para relatar o PLN nº 4, com o 

compromisso de V.Exa. pegar essas emendas na sexta-feira e nos devolver o 

relatório na segunda-feira, para que entrar na pauta de terça-feira. 

Solicitamos isso, Sr. Deputado, a fim de que possamos entregá-lo ao 

Presidente do Congresso, cumprida a nossa obrigação, para que S.Exa. possa 

pautar na primeira reunião do Congresso a ser marcada.  

Portanto, estamos submetendo à discussão e à votação o PLN nº 4. A 

redução do prazo regimental para apresentação de emendas se iniciará amanhã. 

Teremos os dias 2 e 3 para apresentação das emendas. Aqueles se interessarem 

por isso terão até o dia 13, até as 18 horas.  

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, tenho uma 

programação de viagem agora. Esse tempo é insuficiente para mim.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim.  

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Há um Deputado se apresentando 

aqui. Mas estou pronto para as próximas.  

O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sr. Presidente, sou Nilto Tatto, do PT de 

São Paulo.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exa. pode relatar a 

matéria com essa brevidade? 

O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, está designado o 

Deputado Nilto Tatto Relator desta matéria, para que possamos ter esse relatório já 

publicado até terça-feira, a fim de que podermos votá-lo.  

Portanto, votado o acordo para o PLN nº 4.  

Temos agora o PLN nº 3, cujo Relator é o Senador Acir Gurgacz, a quem 

passo a palavra para proferir o seu relatório. 

O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, “a Presidente da República, por meio da Mensagem nº 131, 

de 05 de maio de 2015, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de 

Lei nº 003, de 2015 - CN, que altera o Anexo V da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 

2015, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 

2015. (...) 

O Anexo V das leis orçamentárias contém autorizações específicas sobre as 

despesas de pessoal ativo e inativo. O PLN nº 3, de 2015, pretende alterar o Anexo 

V da Lei Orçamentária para 2015, no item II, que trata de alteração de estrutura de 

carreiras e aumento de remuneração, com o objetivo de incluir a Regulamentação 

da Gratificação de Presença, de que trata a Lei nº 5.708, de 1971, aos conselheiros 

representantes dos contribuintes, no âmbito do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda — CARF/MF. 

O valor apresentado no projeto para cobertura das despesas com a 

gratificação dos conselheiros é de R$ 5.662.640,00 (cinco milhões seiscentos e 

sessenta e dois mil seiscentos e quarenta reais). O PLN nº 3 inclui essa despesa 

num novo subitem, 5.1.6 do Anexo e reduz no mesmo montante o total de despesa 

do item 5.1.1, Regulamentação de Gratificação de Qualificação, do item II, Alteração 

de Estrutura de Carreiras e Aumento de Remuneração, do Anexo V da Lei 

Orçamentária Anual. 

O Poder Executivo, em sua Exposição de Motivos nº 00055/2015/MP, 

esclarece que a alteração do Anexo V da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015, Lei 

Orçamentária Anual de 2015, LOA-2015, destina-se a dar cumprimento ao disposto 

no art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, combinado com o art. 93 da Lei nº 

13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2015, (...) o 

qual estabelece, entre outros, que as despesas com pessoal relativas à concessão 
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de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e 

funções ficam autorizadas até o montante das quantidades e dos limites 

orçamentários constantes de anexo específico da Lei Orçamentária de 2015 e ser 

compatíveis com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ademais, ainda de acordo com a aludida exposição de motivos, a proposta 

não implicará acréscimos sobre as dotações orçamentárias destinadas ao 

atendimento das despesas totais com pessoal e encargos sociais, de 2015, tendo 

em vista que o impacto orçamentário decorrente do pagamento da referida 

gratificação será suprido pela redução parcial do limite financeiro relativo ao subitem 

II.5.1.1, do Anexo V da LOA 2015, conforme já descrito acima. 

Ao presente projeto de lei foi apresentada a Emenda nº 1, que inclui no item 

‘I.5.1 - Criação e/ou Provimentos de Cargos, Empregos e Funções, bem como 

Admissão ou Contratação de Pessoal, a qualquer Título, exceto Reposições’, da 

seguinte forma: 

a) Inclusão do item I.5.1.8, relativo a provimentos de 715 cargos para o Banco 

Central do Brasil; e  

b) Inclusão do item I.5.1.9, relativo a provimento de 272 cargos para a Receita 

Federal do Brasil. 

É o relatório.” 

A análise, Sr. Presidente. 

“Compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - 

CMO examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, 

diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais, nos termos do art. 

166, §1º, I, da CF/88 e dos arts. 2º, I, e 106 da Resolução nº 1/2006-CN. 

O projeto de lei em análise mostra-se coerente com o disposto no art. 16, 

inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal — LRF, tendo em vista que a Exposição de Motivos 

informou o impacto orçamentário da referida proposta em R$5,7 milhões, conforme 

já comentado acima.  

 A fonte de financiamento indicada no PLN em tela é compatível com o 

estabelecido no § 1º, inciso I, do art. 16 da citada Lei de Responsabilidade Fiscal, 

uma vez que foram utilizados recursos oriundos de remanejamento de limites dentro 
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de um mesmo item do Anexo V e que o limite reduzido parcialmente não será 

integralmente utilizado, haja vista que a regulamentação dessas gratificações, 

previstas para o início do exercício, ainda não ocorreu, conforme é explicado na 

Exposição de Motivos do PL em questão.  

 Ademais, o projeto está de acordo com as demais disposições da LDO 2015, 

em especial aquelas relativas ao art. 93, uma vez que o Decreto nº 8.441, de 2015, 

que estabeleceu a remuneração dos Conselheiros do CARF é ato infralegal, que 

independe de tramitação do ato no âmbito do Congresso Nacional, portanto, 

dissociado da exigência de prazo contida no § 1º do art. 93 da LDO 2015. Note-se 

que as gratificações ou quaisquer benefícios remuneratórios classificáveis como 

pessoal e encargos sociais, criados por leis no próprio exercício em que foram 

autorizados, poderiam ter suas regulamentações (ato infralegal) expedidas no 

próprio exercício, pois a Lei Orçamentária Anual já estaria contemplada com 

autorização em seu anexo específico e correspondentes recursos orçamentários.  

 O presente projeto não implicará alteração do Plano Plurianual 2012-2015, 

aprovado pela Lei nº 12.593/2012, pois se refere a ações que já estão contempladas 

em programas constantes do PPA, ou seja, programas do tipo Gestão e 

Manutenção.  

 Por fim, deve-se mencionar o inegável mérito da proposição, uma vez que a 

proposta visa à melhoria estrutural do CARF/MF, ao aumento da eficiência e da 

transparência nos julgamentos dos processos administrativos fiscais e encontra 

paralelo no âmbito das administrações públicas federal, estadual e municipal. A 

remuneração constante do PLN 003/2015 tem como desdobramento a 

profissionalização da atividade de julgamento e a aplicação das restrições ao 

exercício da advocacia de que trata a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.  

 Como exemplo de reestruturação, também podemos citar a reformulação do 

Regimento Interno do CARF, em 9 de junho de 2015, por meio da Portaria nº 343. 

As turmas ordinárias contarão com 120 conselheiros, e a Câmara Superior, com 

mais 24, totalizando 144 conselheiros, frente aos 216 do Regimento anterior. De 

acordo com o Decreto nº 8.442, de 2015, a remuneração mensal dos conselheiros é 

de no máximo o equivalente ao grupo Direção e Assessoramento Superior — DAS 
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5, ou seja, R$11.235,00 (onze mil, duzentos e trinta e cinco reais), conforme a Lei nº 

12.778, de 28 de dezembro de 2012.  

 Quanto à Emenda nº 1 ao PLN 003/2015, sem duvidar do mérito das 

demandas das referidas carreiras, o parecer é pela rejeição, tendo em vista que fere 

a prerrogativa do Poder Executivo em dispor sobre o provimento de cargos e 

funções em seu âmbito de atuação e viola o princípio da independência dos 

Poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal. Observe-se que um dos 

princípios que norteiam a elaboração do Anexo V da Lei Orçamentária Anual é o de 

não se discriminar os órgãos/entidades a serem contemplados no item objeto da 

emenda em comento, dando maior flexibilidade à administração pública federal 

(Poder Executivo) em proceder à gestão de seus recursos humanos, de acordo com 

suas prioridades e necessidades. 

 3 - Voto  

 Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa, além de seu inegável 

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

constitucionais e os preceitos legais pertinentes.  

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 003, de 2015 - 

CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo, e pela rejeição da Emenda nº 1”. 

 Esse é o relatório, Sr. Presidente.  

 Muito obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Senador Acir 

Gurgacz.  

 Coloco o parecer em discussão, lembrando que temos aqui um destaque para 

votação em separado, assinado pelos Deputados Izalci e Domingos Sávio, sobre a 

Emenda nº 1, que foi rejeitada. Ou seja, ressalvado o destaque, nós estamos 

discutindo o PLN 3.  

 Não havendo Deputados inscritos para discutir, declaro encerrada a 

discussão.  

 Passo à votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvado, 

naturalmente, o destaque.  

 Os Deputados que concordam com o parecer ao PLN 3 permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovado. 

 Passo à representação do Senado Federal.  

 Não havendo Senadores inscritos para discutir, declaro encerrada a 

discussão.  

 Passo à votação, ressalvado o destaque.  

 Os Senadores que concordam com o parecer lido pelo Senador Acir 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Passamos agora à votação do destaque da emenda que fora rejeitada.  

 Concedo a palavra ao Deputado Izalci, para ver se fazemos um acordo com o 

Senador Acir, pela aprovação ou pela rejeição.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu gostaria muito da atenção dos 

Parlamentares, porque este destaque é de suma importância.  

 Em primeiro lugar, quem acompanhou o Presidente do Banco Central aqui, 

ainda neste exercício, verificou que uma das coisas que ele assumiu foi exatamente 

a convocação dos concursados do Banco Central e depois de outros órgãos, quando 

esteve nesta Casa o Ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Por quê? Porque o Banco Central está muito carente de pessoal, o que o 

impede, inclusive, de fazer uma boa fiscalização, haja vista o requerimento que nós 

vamos votar na próxima sessão, que é fruto exatamente da falta de pessoal para 

fiscalizar os bancos, em especial, nesse caso, o Banco do Brasil, que teve alguns 

problemas. Então, é imperiosa a convocação desses servidores.  

 Nós não estamos aumentando ou criando despesa, nada disso! O que nós 

estamos fazendo aqui é restituir o que esta Casa já aprovou. Já foi aprovada na LOA 

a convocação dos concursados para esses cargos. Está aqui: foi aprovada a 

contratação de concursados para provimento de 715 cargos no Banco Central e 272 

na Receita Federal. Isso não envolve aumento de despesa. Trata-se simplesmente 

de restituir o texto aprovado na LOA, na peça orçamentária de 2015, da qual o 

Senador Romero Jucá foi, inclusive, Relator.  

 Então, não há nenhum impedimento para isso, muito pelo contrário. Essa 

medida é muito mais meritória do que, propriamente, essa gratificação. Temos 

acompanhado o que tem acontecido no Conselho. Também acho importante a 
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gratificação, mas é imperioso que possamos autorizar o Banco Central a chamar os 

715 servidores e a Receita a chamar os 272. Isso não envolve acréscimo de 

despesa.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu vou passar a palavra ao 

Senador Acir Gurgacz, para que ele faça o seu relato sobre o destaque.  

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Sr. Presidente, nós não somos contra, 

em hipótese alguma, atender aos funcionários, mas o PLN não é instrumento para 

alterar o Anexo V da LOA. Tem que haver um PLN específico para fazer essa 

alteração. É prerrogativa do Executivo aumentar cargos. Nós estaríamos 

aumentando cargos. Então, nós não podemos aceitar isso. Gostaríamos de aceitar, 

mas é uma prerrogativa do Executivo.  

 Nós entendemos que não podemos aceitar esta emenda. Por isso, peço que 

não concordem com ela, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em discussão.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, deixe-me fazer só mais um 

esclarecimento. 

 Na prática, é muito comum nesta Casa os Parlamentares apresentarem 

aumento de despesa, criando novas condições. Esse não é o caso. Está muito claro 

na emenda que isso aqui é autorizativo. Já está aprovado. O recurso já está lá. Nós 

não estamos criando despesa nova. Então, não é inconstitucional como foi colocado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Passo à discussão. 

 Com a palavra Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria só um esclarecimento, 

porque eu não estou entendendo bem. Nós temos uma LOA que tinha uma 

determinação com relação à contratação dos concursados — um. Dois: nós temos 

um PLN agora que cria novos cargos e desconhece a contratação dos concursados? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Exatamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Senador, por gentileza, 

esclareça o Deputado sobre... Parece-me que não se trata de criação de novos 

cargos; parece-me que se trata de mudança de remuneração. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Nós estamos tratando da reorganização 

interna do Ministério da Fazenda. Não estamos criando cargos aqui. Estamos 
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redimensionando o recurso da própria Fazenda, sem a criação de cargos, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas há algum desconhecimento com 

relação à ordem do concurso ou não? Porque isso é inconstitucional. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Não. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Tem. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Não tem. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Os cargos já estavam aprovados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Na verdade, o que o 

Deputado Izalci está querendo é a convocação de 250 funcionários do Banco 

Central que já estão concursados, e é prerrogativa do Banco Central convocá-los ou 

não. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas ninguém pode obrigá-lo, se não 

houver uma demanda. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em função de restrição 

orçamentária, o Banco Central não está convocando. É isso. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas ninguém pode obrigá-lo a 

convocar, se não houver a demanda. E a demanda tem que partir do Executivo. Está 

certo o voto do Senador. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Existe a necessidade, 

inclusive o próprio Presidente do Banco Central fez essa solicitação. Existe um 

movimento nacional em defesa desses concursados. Eu acho que é pertinente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Esses concursados estão 

em movimento na Internet, procurando os gabinetes, conversando para serem 

chamados. Foi feito o concurso. Não foram chamados por questões, imagino, de 

restrição orçamentária. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Na ocasião da vinda do 

Dr. Tombini à Comissão, nós, na Presidência... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Deputado Danilo Forte, esta medida não está 

obrigando a chamar. Ela só autoriza o banco a, se precisar, convocar. Já está 

previsto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Isso. 
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 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - O PLN 3, Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Lelo, por favor, 

vamos seguir a ordem de inscrição. O Deputado Hildo Rocha solicitou a palavra 

primeiro. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, de fato, os gabinetes 

têm recebido concursados não só do Banco Central, mas também da Caixa 

Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal realizou um concurso, e não foram 

chamadas aquelas pessoas que passaram. Eu já recebi vários e-mails com relação 

a isso. 

 Mas eu gostaria de frisar que o que o Deputado Izalci está propondo aqui não 

é criação de cargos, porque os cargos já foram criados. É isso, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Já foram criados, já foi 

realizado o concurso. Não está criando cargos. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Já há concursados. Terceiro: consta na 

Lei Orçamentária de 2015. Então, o que ele está querendo não é obrigar, mas dar 

poder ao Banco Central, que não tem autonomia ainda, por isso que nós devíamos 

dar autonomia ao Banco Central, de chamar esses concursados à medida que há 

necessidade para a instituição ter pleno êxito no seu funcionamento. Foi isso que eu 

entendi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Mas, veja bem, o Banco 

Central já tem essa possibilidade. Ele não precisa de autorização nossa para 

convocar os concursados. 

 Eu apenas quero, rapidamente... Daqui a pouco vai começar a Ordem do Dia 

no plenário, e nós ainda temos dois itens do Senador Valdir Raupp, que está 

precisando sair. Queria apenas abreviar a discussão.  

 Deputado Lelo Coimbra, vou passar-lhe a palavra, mas a discussão deve se 

restringir ao autor do requerimento e ao Relator. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - Serei breve, Presidente. Primeiro, se 

há uma fila de concursados, e o órgão precisa deles, cabe a ele decidir em que 

tempo, dentro do prazo de validade do concurso, prorrogável ou não, chamar. Essa 

é a primeira coisa. E à parte disso, na questão processual, queria dizer ao Senador 
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Acir Gurgacz que ao Legislativo não cabe versar sobre matéria tributária, financeira 

e de pessoal por iniciativa própria, mas cabe fazê-lo em processo enviado pelo 

Executivo. Aí não é proibitivo. Não tem vício de iniciativa. Só a título de 

esclarecimento do ponto de vista legal. É uma questão diferenciada da avalição do 

vício de origem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Deputado Lelo 

Coimbra. 

 Com a palavra Senador Acir Gurgacz. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Muito obrigado, Deputado, pela sua 

colocação, mas esse PLN é específico para tratar do Ministério da Fazenda. Não 

trata nem do Banco Central, nem da Caixa Econômica Federal. Ele é específico para 

o Ministério da Fazenda. Nós não podemos mudá-lo e incluir aqui Caixa Econômica 

Federal, Banco Central. Não podemos incluir nada que não seja especificamente do 

Ministério da Fazenda. É só para esclarecer, Sr. Presidente. Não podemos incluir 

outra questão, Sr. Presidente. 

 Essa é a posição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Passamos, então, à votação 

do destaque, com voto do Relator pela rejeição.  

 Coloco em votação, na representação da Câmara dos Deputados, o voto do 

Relator sobre o destaque.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Está em discussão o voto 

do Relator. O voto do Relator é pela rejeição do destaque.  

 Então, estamos colocando em votação, na representação da Câmara dos 

Deputados. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O PT vota favoravelmente ao voto do 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O PMDB também vota favoravelmente 

ao voto do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exas. querem fazer 

também? 
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 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - O Partido Progressista também vota 

favoravelmente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O PSDB, obviamente, manifesta-se pela 

aprovação, porque é uma coisa justa, não é inconstitucional. É repor o que está num 

texto já aprovado por esta Casa. Já foi aprovado aqui. Nós estamos retirando algo 

que nós já aprovamos. É isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos ressalvar o voto do 

PSDB do Deputado Izalci, contrário ao voto do Relator. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O PSDB vota contra. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - O PSB também vota de 

acordo com a emenda do Deputado Izalci. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Ressalvado também o voto 

contrário do PSB. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - O Democratas também 

acompanha. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Democratas também tem 

voto contrário ao Relator.  

 (Não identificado) - Sr. Presidente, o PTB vota de acordo com o voto do 

Relator.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O PTB está de acordo com 

o Relator. 

 Então, coloco em votação, aqui na Câmara dos Deputados, o voto do Relator. 

 O Srs. Deputados que concordam, ressalvados os votos contrários que já 

foram aqui nominados, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado o voto do Relator na Câmara dos Deputados. 

 Coloco em votação... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Peço verificação, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O destaque, como foi 

rejeitado, não vai ao Senado. 

 Para verificação do quórum, V.Exa. precisa do apoiamento mínimo 

regimental. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

Democratas apoia. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Para este destaque, não. Havia acordo para 

colocá-lo na pauta. É uma coisa tão óbvia que eu achei que não ia haver nem 

resistência. Agora estão votando não pelo mérito, estão votando por ser da base ou 

não ser da base. Isso não existe. 

 Peço verificação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exa. precisa do 

apoiamento. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Deputado Izalci, no mérito, nós 

concordamos. Mas o Relator foi muito claro em relação à impossibilidade de 

inclusão neste parecer. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Izalci, a LOA é independente 

do PLN, a LOA é independente do PLN. É específica. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu preciso que constem 

aqui os apoiadores, se é que há mais apoiamento para a verificação de votos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu vou acompanhar a 

verificação também, pelo PSB. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós temos outros itens da 

pauta que estavam acordados, como o relatório do Senador Valdir Raupp. Se a 

sessão cair, não vamos ter como votar o relatório dele. 

 O SR. DEPUTADO LELO COIMBRA - Eu acho que, se quiser derrubar a 

sessão, tudo bem. Mas a gente podia não derrubar, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É, eu gostaria que não a 

derrubássemos, porque nós temos outros pontos importantes para votar, e esse 

tema pode ser objeto de discussão. 

 Nós hoje já fizemos aqui a convocação do Ministro da Fazenda, do Secretário 

do Tesouro, do Presidente do Banco Central. Tudo isso pode ser discutido. É, na 

verdade, uma prerrogativa do Banco Central convocar ou não os seus concursados. 

 Nós não temos aqui que fazer uma autorização. O destaque é meramente 

autorizativo. Quer dizer, nós estamos autorizando o que já está autorizado. Não 

haveria necessidade de derrubar a sessão. 
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 Deputado Izalci, não apareceram os outros que pediram... Eu não posso 

acatar o seu pedido de verificação. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, o acordo que nós fizemos... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Era de colocar na pauta. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - ...era de colocar na pauta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas esse destaque... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não havia acordo para votar 

o destaque, acordo de que seria aprovado. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas o mérito é tão óbvio que eu entendi que não 

haveria problema. Então, como nem sempre o óbvio é reconhecido, tenho que pedir 

verificação. Não tem como. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, V.Exa. pediu, mas não 

tem o apoiamento necessário. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Tenho apoiamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não tem. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Democratas, Solidariedade... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É preciso constar o nome. 

Quem são os apoiadores? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Democratas, PSB, 

PSDB. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O PSDB... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu preciso do nome dos 

Parlamentares para constar na gravação, para poder derrubar a sessão. Eu preciso 

do nome dos Parlamentares que estão aprovando. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Então, é só verificar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não pode ser genérico, tem 

que ser específico. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Então, sejamos específicos: Deputado Izalci, 

representando o PSDB.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0901/15  17/06/2015 
 
 

 60 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Deputado João 

Fernando Coutinho, do PSB. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Democratas também? 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - Deputado Elmar Nascimento, do 

Democratas. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Se algum for Líder, conta como 

bancada. Se algum for Líder, conta como bancada. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu sou o Líder da 

representação do PSB aqui na Comissão e venho representar a nossa bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Bom, quero apenas 

esclarecer que nós temos aqui um pedido de verificação feito pelo Deputado Izalci, 

do PSDB, com apoiamento do Deputado João Fernando Coutinho, da Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende, do Deputado Elmar Nascimento e do 

Deputado Raimundo Gomes de Matos. Portanto, o pedido de verificação está 

concedido. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas, se algum for Líder, conta como 

bancada. É regimental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, mas nem precisa.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nenhum é Líder? 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Já há o apoiamento 

de cinco Parlamentares. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É, nem precisa. Já estão 

aqui os cinco Parlamentares. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Regimentalmente, já é 

concedido o pedido de verificação. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Como é, Deputado? 

Desculpe-me.  

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Regimentalmente, já 

há o apoiamento de cinco Parlamentares. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim. 
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 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, 

automaticamente é concedida a verificação, independentemente de blocos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim. Independentemente de 

bloco, há o apoiamento, e nós vamos fazer a verificação.  

 Eu vou solicitar ao Senador Valdir Raupp que faça, por gentileza, a chamada 

dos representantes da Câmara dos Deputados, para ver se nós temos o número 

regimental na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A Comissão de Orçamento estava sem 

orçamento para fazer a informatização das votações? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Houve solicitação de 

verificação. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Segundo o Deputado Hildo, nem placa 

nós temos! Nós precisamos ir ao DETRAN primeiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vou pedir à consultoria que 

tenhamos um sistema mais ágil de verificação de votação, bem como uma plaquinha 

para todos os Parlamentares, para facilitar, uma vez que temos Deputados, 

Senadores. A Casa é muito ampla. Somos quase 600 Parlamentares — 594. Então, 

nós temos que facilitar aqui, até porque temos alterações. 

 Senador Raupp, por gentileza, faça a chamada. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Edmar Arruda. (Pausa.) 

 Deputado Carlos Henrique Gaguim. (Pausa.) 

 Deputado César Halum. (Pausa.) 

 Deputado Genecias Noronha. (Pausa.) 

 Deputado Hildo Rocha.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Presente! 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “sim” ou “não”? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Vota pelo destaque. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vota “sim”, com o Relator. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, é com o destaque. Ele fez a votação antes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não, o voto “sim” é voto 

com o Relator. 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Então é “não”. Ele falou “não”, pelo menos, na 

outra votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Ele falou “sim”. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É porque ele estava equivocado! 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado João Arruda. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós estamos votando o voto 

do Relator. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado João Arruda. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, eu estou falando em relação ao destaque. 

O que nós estamos votando é o destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Desculpe-me. Permitam-me  

fazer uma correção aqui: nós estamos votando, na verdade, o destaque. Quem vota 

“sim”, vota “sim” ao destaque. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Então, está ótimo. É isso mesmo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quem vota “não” está 

rejeitando o destaque. Quem vota “sim” está aprovando o destaque. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Voto “não”. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “não”. 

 Deputado João Arruda. (Pausa.) 

 (Não identificado) - O voto “sim” é ao destaque! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - “Sim” é ao destaque! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O “sim” é ao destaque! Está 

votando “sim”. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Isso. Vota “não” ao relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quem vota apoiando o 

destaque vota “sim”. Então, vota “sim” ao destaque. O.k.? 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado João Arruda. (Pausa.) 

 Deputado Lelo Coimbra. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quem vota “sim” apoia o 

destaque. Quem vota “não” acompanha o Relator. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Marcelo Aro. (Pausa.) 
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 Deputado Nilton Capixaba.  

 O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Voto “não” ao destaque. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Ricardo Teobaldo. (Pausa.) 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Lázaro Botelho. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pediria que todos votassem 

ao microfone, porque nós estamos gravando a sessão. 

 Deputado Lázaro Botelho, como vota V.Exa.?  

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Eu voto com o Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vota “não”. Por gentileza, 

falem ao microfone, porque nós estamos gravando a sessão. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado Ricardo Barros 

está ausente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, o PSDB está em obstrução. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Elmar Nascimento. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - Obstrução, Sr. Presidente. O 

Democratas está em obstrução. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É incoerente o destaque em relação ao 

texto. Então, eu voto “não”. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “não”. 

 Deputada Professora Dorinha. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Obstrução. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Expedito Netto. 

 O SR. DEPUTADO EXPEDITO NETTO - Obstrução. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Jhonatan de Jesus. (Pausa.) 

 Deputado Kaio Maniçoba. (Pausa.) 

 Deputado Luiz Carlos Busato. (Pausa.) 

 Deputado Mauro Lopes. (Pausa.) 

 Deputado Paes Landim. (Pausa.) 
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 Deputado Vitor Valim. (Pausa.) 

 Deputado Washington Reis. (Pausa.) 

 Deputado Cacá Leão. (Pausa.) 

 Deputado Julio Lopes. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Voto com o Relator. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “sim”. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - “Não”. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “não”. 

 O SR. DEPUTADO CACÁ LEÃO - Voto com o Relator. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “não”. 

 Deputado Julio Lopes. (Pausa.) 

 Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.) 

 Bloco PT/PSD/PR/PROS/PCdoB: 

 Deputado João Rocha. (Pausa.) 

 Deputado Nilto Tatto. (Pausa.) 

 Deputado Paulo Pimenta. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - “Não” ao relatório. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - O Deputado Nilto Tatto vota “não”. 

 O Deputado Paulo Pimenta está ausente. 

 Deputado Hugo Leal. (Pausa.) 

 Deputado Wadson Ribeiro. (Pausa.) 

 Deputado Wellington Roberto. (Pausa.) 

 Deputado Zé Geraldo. (Pausa.) 

 Deputado Zeca Dirceu. (Pausa.) 

 Deputado Jaime Martins. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Voto “não”. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Vota “não”. 

 Deputado Walter Ihoshi. (Pausa.) 

 Suplentes desse bloco: 

 Deputada Gorete Pereira. (Pausa.) 

 Deputado João Carlos Bacelar. (Pausa.) 

 Deputado Jorge Solla. (Pausa.) 
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 Deputado José Airton Cirilo. (Pausa.) 

 Deputado Leo de Brito.  

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - “Não”. Voto “não” ao destaque. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - O Deputado Leo de Brito vota “não”. 

 Deputado Orlando Silva. (Pausa.) 

 Deputado Valtenir Pereira. (Pausa.) 

 Deputado Weliton Prado. (Pausa.) 

 Deputado Átila Lins. (Pausa.) 

 Bloco PSDB/PSB/PPS/PV: 

 Deputado Caio Narcio. (Pausa.) 

 Deputado Giuseppe Vecci. (Pausa.) 

 Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.) 

 Deputado Hissa Abrahão. (Pausa.)  

 Deputado João Fernando Coutinho.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Obstrução. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Obstrução. 

 Deputado Samuel Moreira. (Pausa.) 

 Deputada Flávia Morais.  

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Voto “não”, acompanhando o Relator 

do meu partido, o Senador Acir. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - A Deputada Flávia Morais vota “não”. 

 Deputado Edmilson Rodrigues. (Pausa.) 

 Deputado César Messias. (Pausa.) 

 Deputado Leopoldo Meyer. (Pausa.) 

 Deputado Evair de Melo. (Pausa.) 

 Deputado Domingos Sávio. (Pausa.) 

 Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Obstrução. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, eu quero alertar que 

quem pediu verificação não pode entrar em obstrução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Izalci, V.Exa. tem 

que votar. Se V.Exa. estiver ausente, não pode pedir verificação.  
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estou em obstrução, não estou ausente. Nós 

estamos em obstrução. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Seu voto conta para a 

presença. Obstrução conta como voto. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, obstrução conta como presença. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Deputado Cabo Daciolo. (Pausa.)  

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Eu, Deputado Zé Geraldo, da bancada 

do Partido dos Trabalhadores, voto com o Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado Zé Geraldo 

vota com o Relator. Vota “não”? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado Zé Geraldo 

vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Gostaria que fosse feita a 

contagem. Deputado Izalci, o art. 293, inciso X, do Regimento do Senado, diz:  

“Art. 293............................................................. 

X - se, ao processar-se a verificação, os 

requerentes não estiverem presentes ou deixarem de 

votar, considerar-se-á como tendo dela desistido.” 

 Então, V.Exa. precisa votar “sim” ou “não”. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Desistiu já. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A orientação é que se vote 

“sim” ou “não”. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu voto “não”. Voto “sim” ao destaque. Voto 

“não” ao relatório e “sim” ao destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vota “sim” ao destaque. 

Então, conta-se o voto do Deputado Izalci. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - O Deputado Izalci vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu queria que fosse feita a 

contagem para saber se nós temos quórum na Câmara. 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu só queria entender um 

pouquinho o procedimento. Desculpe-me. Nós estamos em obstrução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós estamos na votação do 

PLN 3. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sim, mas nós estamos em 

obstrução. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Foi aprovado já o texto do 

Relator, ressalvado o destaque. Existe o destaque do Deputado Izalci. Na votação 

do destaque do Deputado Izalci, houve parecer do Relator pela rejeição. Não 

concordando com o parecer pela rejeição, o Deputado Izalci fez um pedido de 

verificação de quórum. Só que, para pedir verificação de quórum, ele 

necessariamente tem que votar, porque, se ele não votar... Os Parlamentares que 

constam aqui da lista do pedido de verificação, na verdade, deveriam votar. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Está entendido. Todos os 

Parlamentares, não é, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Regimentalmente, segundo 

me informa a consultoria, os Deputados que pedem a verificação precisam votar. 

Senão, seria como se eles não estivessem aqui. Outros Deputados do partido 

podem se abster. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - Inclusive os que apoiaram, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Inclusive os que apoiaram, 

porque a verificação é pedida por um Parlamentar, mas tem que haver o apoiamento 

dos demais. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Vamos dar uma olhadinha nesse Regimento 

direito, porque eu acho que estão forçando muito a barra para isso. Precisamos de 

mais convicção. Está muito hesitante essa decisão.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Izalci, eu só estou 

seguindo a letra do Regimento do Senado. 
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 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, para 

elucidar, dê-me o dispositivo do Regimento. Leia o dispositivo do Regimento, aí fica 

tranquilo, não fica essa interpretação dúbia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Já citei aqui o art. 293 do 

Regimento do Senado, inciso X. Inclusive eu já li o texto aqui, que diz: 

“Art. 293............................................................. 

X - se, ao processar-se a verificação, os 

requerentes” — portanto, está no plural — “não estiverem 

presentes ou deixarem de votar, considerar-se-á como 

tendo dela desistido.” 

 Portanto, os Parlamentares... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, obstrução, então, 

não se considera voto? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obstrução não se considera 

voto, porque está ausente. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Ausente, não. Obstrução não é 

ausência. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Onde o Regimento 

afirma que obstrução é ausência? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - O Deputado Izalci pediu uma 

verificação de votação ou uma verificação de presença? 

 (Não identificado) - De votação. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Uma verificação de votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Verificação de... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Ele não pediu verificação de 

presença... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Verificação de votação, que 

corresponde a uma verificação de presença. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Os Deputados que quiserem 

obstruir, podem se retirar da sessão. 
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 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - É verificação de 

posicionamento do Deputado quanto à matéria. O Deputado não quer se manifestar, 

ele está obstruindo. Ele não quer se manifestar, não quer afirmar o “sim” ou o “não”. 

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

queria fazer uma pergunta. Quantos Deputados votaram “sim” e quantos Deputados 

votaram “não”? (Pausa.) 

 Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Eu queria fazer uma pergunta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois não, Deputado João 

Fernando. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Quantos Deputados 

votaram “sim” e quantos Deputados votaram “não”? Essa é a contabilidade para ver 

se temos aqui 17 Deputados que votaram “sim” ou “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pois é, exatamente. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Se nós tivermos 17, 

eventualmente, o processo de votação segue; se não... 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós temos 10 Deputados 

que votaram “não” e 2 Deputados que votaram “sim”, são 12 Deputados. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Questão de ordem, Presidente. No 

Plenário não tem sido esse o entendimento do Presidente.  

 (Não identificado) - Quanto à obstrução, não. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Ele tem entendido que a obstrução 

seja registrada, porque ele tem considerado presença e falta na obstrução no 

Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Considera quórum. É, a 

presença dos Deputados que pediram a verificação tem de constar. Tem que 

constar a presença... 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - A obstrução é considerada no quórum? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - ...dos quatro Deputados. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Mas não considera para efeito de 

quórum. 
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 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Não vota. 

 (Não identificado) - A obstrução não é considerada? 

 (Não identificado) - Não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O que nós queremos dizer é 

o seguinte: é possível ter alternativa regimental de a pessoa se abster. A pessoa 

pode votar “abstenção”, pode estar presente e se abster. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Aí contabiliza para 

efeito de quórum, mas no caso de obstrução não contabiliza. 

 O SR. DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO - A abstenção contabiliza para 

efeito de quórum; a obstrução não contabiliza. 

 (Não identificado) - Obstrução não contabiliza. 

 (Não identificado) - Na obstrução, não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É claro que se pode fazer 

obstrução, é claro que os Parlamentares têm essa prerrogativa, só que aí não 

consta a presença. Não estando presente, não cabe verificação. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, na votação, não. Agora 

independentemente disso, Presidente, nós temos aqui 16 Deputados. Não há 

quórum. Então, não pode dar...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós temos o número de 

dois votos “sim”, dez votos “não”... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não há quórum. Morreu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - ...e quatro abstenções, se é 

que vão permanecer. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não, obstruções. São obstruções, 

não abstenções. 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, a obstrução hoje 

aceita no Plenário é aquele voto como obstrução. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Obstrução é presença.  

 (Não identificado) - Não estamos votando, Deputado. 

 (Não identificado) - Nós estamos em obstrução, não estamos votando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Consta a presença. 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Obstrução é presença. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Deputado Lázaro, nós 

estamos aqui. Quem pediu obstrução permanece no Plenário. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não tem como prosseguir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, não adianta avançar 

porque não há quórum. A sessão vai cair. Nós estamos numa discussão... Mesmo 

contando os quatro, não há quórum. 

 (Não identificado) - É, não há quórum. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vai constar o quórum. 

 Antes de encerrar, eu só quero passar... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Se fosse ver a 

representação no Senado, aí é que não haveria quórum mesmo. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não há quórum, acabou. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Por favor, eu só quero fazer 

uma pergunta: existe algum Deputado que ainda não tenha votado? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, eu quero que se 

registre...  

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Quantos estão em obstrução? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, eu quero que se 

registre obstrução, nesta votação, do Deputado Samuel Moreira  — obstrução! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Será registrado. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, obstrução conta como 

presença. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vai constar a presença, com 

certeza. Ele não está... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, não havendo quórum, é melhor 

encerrar a reunião imediatamente, como foi anunciado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Como consta a votação do 

Deputado Samuel, por gentileza?  
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 Só um instante, porque eu tenho que fazer aqui alguns avisos. 

 Em primeiro lugar, estamos encaminhando ao Senador Renan Calheiros, 

Presidente do Congresso, a informação de que nós votamos aqui a alteração no 

prazo de emendamento do Projeto de Lei nº 4, de 2015-CN. 

 Então, que fique bem claro que para o PLN 4, aquele que trata dos Restos a 

Pagar, o período de apresentação de emendas é dias 2 e 3. Repito: para o PLN 4, o 

período de apresentação de emendas é dias 2 e 3. Para aqueles que quiserem 

emendar o PLN 4, amanhã e depois é o prazo de emendamento. 

 Quanto às emendas à LDO, o prazo de emendamento vai do dia 2, amanhã, 

até o dia 9 — do dia 2 ao dia 9.  

 Pelo que foi aprovado nesta Comissão, quero deixar claro o seguinte: existe a 

possibilidade de apresentação de até três emendas por bancada. Cada bancada 

estadual pode apresentar até três emendas à LDO. As Comissões terão até três 

emendas. Podem ser apresentadas até três emendas por Comissão da Câmara ou 

do Senado. E poderão ser apresentadas até três emendas por Congressista, 

Deputado ou Senador. São três emendas por Congressista. 

 Eu vou anunciar, também, o cancelamento da reunião de audiência pública 

prevista para amanhã com o Secretário do Tesouro Nacional, que fica prevista para 

a próxima semana. 

 Por falta de quórum, estamos declarando encerrada a reunião, convocando 

outra reunião para a próxima terça-feira, dia 7, às 14h30min, neste plenário, com 

pauta a ser divulgada e, naturalmente, com uma nova lista de presença a ser 

estabelecida. 

 O prazo para emendas vai até o dia 9, para publicarmos no dia 10. 

 Um abraço a todos e muito obrigado pela colaboração. 

 


