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O SR. PRESIDENTE (Deputado Hildo Rocha) - Declaro iniciada a 9ª Reunião 

Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

na do Senado Federal. (Pausa.) 

Está suspensa a reunião.  

(A reunião é suspensa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos reabrir os nossos 

trabalhos. 

É a 22ª Reunião desta Comissão em 2015. 

Eu declaro reiniciada a 9ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

Há quórum para deliberação na representação na Câmara dos Deputados e 

também há quórum para deliberação no Senado Federal. 

Apreciação das atas. 

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

por terem sido distribuídas antecipadamente. 

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

Regulamento Interno da Comissão, eu coloco em votação as atas das seguintes 

reuniões: 8ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2015; 3ª 

Reunião de audiência pública, realizada no dia 24 de setembro de 2015; e 4ª 

Reunião de audiência pública, realizada no dia 29 de setembro de 2015. 

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

Aprovadas. 

Estão em votação agora na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Estão aprovadas as atas das três reuniões citadas. 

Expediente. 
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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 

partidárias nesta data. 

São diversas correspondências internas aqui recebidas e que, portanto, 

chegarão a todos os gabinetes e serão transcritas na ata desta reunião. 

Agora, nós estamos iniciando a Ordem do Dia, conforme os acordos 

preliminares realizados na sala de reuniões da Presidência. 

Foi distribuída a pauta. Os itens 1, 2 e 3 se referem à LDO. Houve um acordo 

para apresentação de um novo adendo à LDO pelo Relator, Deputado Ricardo 

Teobaldo, que deverá ser feito até a quarta-feira da próxima semana, possivelmente 

para votação na terça-feira da semana seguinte, dia 20. Então, os itens 1, 2 e 3 

estão retirados de pauta. 

Existe um acordo em relação ao item 4, que é o Relatório de Atividades do 

Comitê de Admissibilidade de Emendas. 

Eu indago ao Plenário se nós podemos fazer uma votação única de todos os 

temas sobre os quais já houve acordo, ressalvado apenas o item 5, que é o Aviso nº 

16, de 2010, que se refere a contas do Governo. Está sendo relatado pelo Deputado 

Valtenir Pereira que o texto foi alterado. Em razão de sugestão do Deputado 

Domingos Sávio, foi feita uma alteração. 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Fizemos um acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Foi feito um acordo. Está 

bastante claro esse texto ou é necessário que o Relator leia? 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - É importante ler, para deixar 

registrado. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu acho que seria oportuno que 

neste item fosse feita a leitura, apenas do voto. 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Da conclusão. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - E ele baliza também o acordo feito 

com o Senador Hélio José, que relatou duas mensagens, inclusive, acordando a 

mesma redação.  
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E, já que estou usando a palavra, Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir uma 

emenda, neste item que foi mencionado, o primeiro item, o item 4, com cuja 

aprovação nós estamos de acordo. Queremos apenas, se houver a concordância do 

Plenário, sugerir uma emenda, que é muito singela, mas pode facilitar o operacional. 

O item 9.1 desse relatório trata de uma matéria que nos interessa a todos e 

que tem um efeito prático. O limite por mandato parlamentar para apresentação de 

emendas individuais é de... E estabelece o valor aqui. Esse valor está em número 

ímpar. 

Nós temos já uma emenda à Constituição que estabelece que tem que ser 

50% para a saúde e 50% para as demais áreas, as emendas impositivas. Portanto, 

nós temos que cumprir o preceito constitucional. E os centavos virariam um 

problema operacional na execução de emendas, pelo que já me aconselhou a nossa 

assessoria. 

Então, nós sugerimos que se tire 1 real aqui e fique um número par, 15 

milhões, 342 mil, 436 reais, o que facilitaria essa divisão, que é obrigatória, do ponto 

de vista constitucional, na indicação das emendas. É apenas essa a sugestão, como 

emenda, que eu apresento a esse relatório do item 4. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado Genecias 

Noronha é o Relator da matéria. Eu gostaria de ouvir, naturalmente, o Relator, para 

saber se está de acordo com a sugestão apresentada pelo Deputado Domingos 

Sávio. Se estiver de acordo e se não houver objeção da nossa Presidente, que já se 

encontra aqui conosco... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É o item 9.1. 

O SR. DEPUTADO GENECIAS NORONHA - Para menos, é aceitável. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para menos. Tira-se 1 real. 

O SR. DEPUTADO GENECIAS NORONHA - Ou a mais ou a menos, eu acho 

que todos concordam. Eu concordo com o Deputado Domingos Sávio em retirar, 

para facilitar as divisões. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O.k. Então, fica feita essa 

correção e registrada na gravação da Comissão. Fica feita essa alteração pelo 

Relator. 
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Eu indago se alguém mais quer fazer algum comentário sobre o item 4 da 

pauta. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Tem apoio, Sr. Presidente, para ser 

aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos, então, aprovar esse 

item 4. Em seguida, passaremos para o item 5, para a leitura da alteração do 

Deputado Valtenir Pereira. 

Eu coloco em votação, na representação da Câmara dos Deputados, o 

Relatório do CAE nº 1, de 2015, item 4 da pauta. 

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

Aprovado. 

Coloco em votação, na representação do Senado Federal, o item 4 da pauta, 

Relatório do CAE. 

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

Aprovada a matéria. 

Item 5 da pauta. Aviso nº 16, de 2010. 

Também já houve acordo para a votação. 

Eu passo a palavra ao Relator, Deputado Valtenir Pereira. 

Deputado Valtenir Pereira, por gentileza, peço que proceda à leitura da 

alteração do seu voto, que foi feita no acordo. 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, nobres pares, eis 

o Decreto Legislativo: 

“Aprova as contas do Presidente da República 

relativas ao exercício de 2009. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Presidente 

da República relativas ao exercício de 2009, nos termos 

do inciso IX do art. 49, combinado com o inciso XXIV do 

art. 84, todos da Constituição Federal, com as devidas 

ressalvas apontadas no Relatório e Parecer Prévio, 

elaborados pelo Tribunal de Contas da União, sobre as 

Contas prestadas pelo Presidente da República. 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Deputado Valtenir Pereira 

Relator” 

E tenho também, Sr. Presidente, outro decreto legislativo, que trata, no caso, 

das contas do Senado, das contas do Poder Judiciário. Então, é outro projeto de 

decreto legislativo que compõe o nosso parecer, que passo a ler: 

“Art. 1º Ficam arquivadas, sem julgamento de 

mérito, as contas relativas ao exercício de 2009 dos 

dirigentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados, 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

Tribunal Superior do Trabalho, Conselho da Justiça 

Federal e Justiça Federal de 1º e 2º graus, Superior 

Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral e Ministério 

Público da União, encaminhadas ao Congresso Nacional, 

em cumprimento do art. 101 da Lei nº 12.017, de 12 de 

agosto de 2009. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Deputado Valtenir Pereira 

Relator” 

Ele faz parte do parecer prévio das contas de 2009, porque há a conta do 

Executivo e há a conta dos Poderes.  

Então, é isso, Sr. Presidente, nobres pares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu indago se está adequado 

ao acordo, Deputado Domingos Sávio, para podermos proceder à votação. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. E entendo que o art. 

1º, que trata da aprovação com ressalta, é também o texto que acordamos com o 

Senador Hélio José para as contas do período de 2012. E também ele relatou na 

mesma linha... 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Dois mil e onze. 
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Dois mil e dez. Foi o Aviso nº 16.6. 

É isso mesmo? 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Aviso nº 16.11. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sim, 16.11. Exatamente. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É o item 5. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Itens 5 e 6. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O 5 já foi aprovado agora. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não. O item 4 nós já 

aprovamos. Quanto ao item 5, nós estamos indagando se está em condições de ser 

aprovado. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. Item 5, aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O.k.  

Então, coloco em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que aprovam o texto relatado pelo Deputado Valtenir 

Pereira permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Coloco, agora, em votação na representação do Senado. 

Os Srs. Senadores que concordam com o relatório do Deputado Valtenir 

Pereira permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Passamos ao item 6 da pauta, que foi lido pelo Senador Hélio José. O 

relatório é do Senador Davi Alcolumbre. O item 6 é o Aviso nº 16, de 2011, que se 

refere às contas da Presidente da República do exercício de 2010. 

Senador Hélio José, por gentileza, tem V.Exa. a palavra. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - O.k., Presidente.  

Trata-se do Aviso nº 16, de 2011, do Congresso Nacional, relativo às contas 

de 2010, conforme encaminhamento feito Tribunal de Contas da União. O TCU 

encaminha ao Congresso Nacional, conforme disposto no art. 71, inciso I, da 

Constituição Federal, o relatório e sua síntese, sobre as contas do Presidente da 

República, acompanhados de votos e do parecer prévio conclusivo, referentes a 

2010. 
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Mensagem do Congresso Nacional nº 24, de 2011, que encaminha, nos 

termos dos arts. 49, inciso IX, e 84, inciso XXIV, da Constituição Federal e do art. 56 

da Lei Complementar nº 101, de 2000, o volume anexo que compreende as contas 

do Governo Federal relativas ao exercício de 2010. 

Como Relator ad hoc — este relatório foi feito pelo nosso querido Senador 

Davi Alcolumbre —, “voto pela aprovação, com ressalvas, das contas do Presidente 

da República relativas ao exercício de 2010, nos termos do Projeto de Decreto 

Legislativo apresentado”. 

Não foram apresentadas emendas ao relatório e ao projeto de decreto 

legislativo.  

Dispenso a leitura da justificativa por economia processual. 

Este é o voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Indago se está de acordo 

com o que foi concordado. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Na verdade, eu queria pedir a 

compreensão do Senador Hélio José. Nós construímos um acordo, e houve, de fato, 

naquele momento, um pouco de indefinições. Mas o acordo a que chegamos, ao 

final, foi que nós teríamos, nessas contas que têm ressalva — e esta é uma delas —

, a mesma redação. 

Inclusive, haverá, logo na sequência, um novo voto também do Senador Hélio 

José, quanto ao Aviso nº 13, de 2012, que são as contas de 2011, cujo teor do 

relatório acordado é exatamente este, que vou passar às mãos do Senador, para ver 

se temos a aquiescência dele para votarmos por acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Indago ao Relator se está 

de acordo com o texto sugerido pelo Deputado Domingos Sávio. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nobre Presidente em exercício, sem 

dúvida, o acordo foi proferido na nossa reunião de trabalho, na reunião dos Líderes, 

e eu acolho os votos nos seguintes termos: 

“O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Presidente 

da República relativas ao exercício de 2010 e 2012, nos 

termos do inciso IX do art. 49” — vejam bem que eu já 
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estou falando dos dois votos, de 2010 e 2012 —, 

“combinado com o inciso XXIV do art. 84, ambos da 

Constituição Federal, com as devidas ressalvas 

apontadas no Relatório e Parecer Prévio, elaborados pelo 

Tribunal de Contas da União, sobre as contas prestadas 

pelo Presidente da República. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação.” 

Não há nenhum tipo de problema para eu considerar, como Relator da 

matéria, o item 6 e o item 8, relativos às contas, novamente, de 2010 e de 2012, 

com este voto, conforme acordo de todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu queria exatamente 

chamar a atenção do Plenário para o seguinte: foi lido o item 6, relatado pelo 

Senador Davi Alcolumbre — o Senador Hélio José leu como Relator ad hoc —, e 

também o item 8, com um texto semelhante, também com alteração sugerida, ou 

solicitada, pelo Deputado Domingos Sávio. 

Indago se estão de acordo e se podemos votar em bloco, o item 6 e o item 8. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estou de acordo.  

Eu aproveito para agradecer e cumprimentar o Senador Hélio José. Acho que 

a Comissão dá aqui, nesta tarde — aproveito para cumprimentar a Presidente da 

Comissão, que me dá a honra de estar aqui ao lado, e o nosso Presidente em 

exercício, Deputado Jaime Martins —, uma demonstração da forma adequada de se 

construir o entendimento, de fazermos uma política saudável, em que zelamos pelo 

interesse público, sendo transparentes com relação aos nossos votos e construindo 

um acordo que é bom para o andamento desta Casa. Parabéns ao Senador Hélio 

José!  

Nós somos pela aprovação do relatório, nos termos do acordo lido pelo 

Senador, tanto para o item 6 como para o item 8.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não havendo mais oradores 

inscritos para discutir, declaro encerrada a discussão. 

Coloco em votação, na representação da Câmara dos Deputados, o item 6 e 

o item 8 da pauta, relatados pelo Senador Hélio José. 
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Os Srs. Deputados que aprovam os relatórios permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovados. 

Coloco em votação também na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que aprovam os relatórios do Senador Hélio José quanto 

ao item 6 e ao item 8 permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovados. 

Passamos ao item 9 da pauta. Aviso nº 13, de 2014, do Congresso Nacional, 

que “encaminha relatório de acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União da 

Gestão Fiscal dos Poderes e Órgãos da União, do terceiro quadrimestre de 2013”. 

Foi relatado pelo Deputado Átila Lins, que não está presente. 

Eu vou solicitar que esse relatório seja encaminhado pelo Deputado Wadson 

Ribeiro, que vai nos auxiliar lendo rapidamente, indo direto ao voto, uma vez que já 

houve acordo e foi previamente discutido. Trata-se de relatório do Supremo, do 

Conselho de Justiça e da própria Câmara Federal.  

Então, Deputado Wadson, para V.Exa. também trabalhar um pouquinho, 

solicito a gentileza de fazer a leitura breve do item 9 da pauta. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Se o nosso querido nobre Deputado 

Wadson concordar, e o nosso Presidente, sugiro a leitura apenas do voto, na forma 

conclusiva, já que há acordo. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Acatando a sugestão do Deputado 

Domingos Sávio, vamos direto ao voto. 

“O Relatório de Gestão Fiscal, instituído pelo art. 54 da LRF, deve ser 

elaborado e publicado a cada quadrimestre pelos titulares dos Poderes e Órgãos da 

Administração Pública. Constitui-se em documento fundamental para a 

transparência das contas públicas, na medida em que permite ao Congresso 

Nacional, aos órgãos de fiscalização e a toda a sociedade o acompanhamento do 

cumprimento, pelos gestores públicos, dos limites legais de despesas com pessoal, 

operação de crédito e concessão de garantia, entre outras. 

No caso em apreciação, a análise procedida pelo Tribunal de Contas da 

União culminou no Acórdão nº 2.153/2014, aprovado pelo Plenário, que considerou 

atendidas as exigências da LRF. 
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Assim, com base nessa conclusão, e considerando que o TCU já adotou as 

medidas específicas necessárias para eventuais correções, na forma de ciência e 

determinações aos órgãos responsáveis, nos termos do acórdão prolatado, voto no 

sentido de que esta Comissão tome conhecimento do conteúdo dos Relatórios de 

Gestão Fiscal referentes ao 3º Quadrimestre de 2013 e demais documentos que 

compõem o processo e determine o seu arquivamento. 

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 2015.” 

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

Deputados inscritos para discutir, declaro encerrada a discussão. 

Coloco o relatório em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

Aprovado. 

Coloco o relatório em votação na representação do Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Eu queria lembrar que o item 7 foi retirado de pauta pelo próprio Relator, 

Deputado Hugo Leal. Portanto, está retirado de pauta o item 7.  

Também foi retirado de pauta, por solicitação do Deputado Pauderney 

Avelino, por tratar de temas relativos ao ano de 2014 — exatamente neste momento 

o Tribunal de Contas está debruçado sobre essa questão —, e a fim de que 

aguardemos que o Tribunal faça suas deliberações, o item 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 e 18. Estão, portanto, retirados de pauta.  

O Item 19 é o Relatório de Atividades da Autoridade Pública Olímpica, 

referente ao primeiro semestre de 2014, que foi relatado pelo Deputado José Rocha.  

Eu gostaria de solicitar ao Deputado Domingos Sávio que fizesse a leitura 

breve do voto, uma vez que já houve também acordo para aprovação do item 19. 

Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ofício nº 15, de 2015, da 

Autoridade Pública Olímpica, que “encaminha, em cumprimento à Lei nº 12.396, de 

2011, relatório de atividades da Autoridade Pública Olímpica referente ao primeiro 

semestre de 2014”. O Relator é o Deputado José Rocha, de cujo voto eu faço a 

leitura como relator ad hoc. 
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S.Exa. faz uma exposição de tudo o que foi relatado, demonstrando uma série 

de questões inclusive relativas às despesas realizadas em 2014 com pessoal, com 

custeio, com investimento e, por fim, conclui o voto no sentido de que esta Comissão 

tome conhecimento dos Ofícios nºs 15/2013 e 16/2013, que encaminham ao 

Congresso Nacional os relatórios de atividades da Autoridade Pública Olímpica 

referentes ao primeiro e segundo semestres de 2014, em cumprimento ao artigo 6º 

da Lei 12.396, de 2011, e determine o arquivamento. Sala das Comissões. É este o 

parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em discussão.  

Não havendo Parlamentares inscritos para discutir a matéria, declaro 

encerrada a discussão e a coloco em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

Os Deputados que aprovam o item 19 da pauta permaneçam como se 

encontram, nos termos do relatório do Deputado José Rocha. (Pausa.) 

Aprovado na Câmara dos Deputados. 

Em votação na representação do Senado. (Pausa.) 

Aprovado o item 19 da pauta. 

Passamos ao item 20.  

O Deputado Valtenir Pereira é o relator. O relatório contém projetos que no 

exercício de 2010 captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte. 

Com a palavra o Deputado Valtenir Pereira. 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, o Ministério do 

Esporte encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio dos Ofícios nºs 

157/2011/GM-ME, Gabinete do Ministro, Ministério do Esporte, 51/2012/GM-ME, 

100/2013/GM-ME, 62/2014/GM-ME, registrados respectivamente como Ofícios nºs 

51/2011, no Congresso Nacional, 32/2012, 40/2013 e 29/2014, relatório dos projetos 

aprovados por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte relativos aos exercícios de 

2010, 2011, 2012 e 2013. Mediante a indicação do Exma. Sra. Presidenta da 

Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, Senadora Rose de 

Freitas, fomos designados para relatar a matéria. 

Sr. Presidente, eu já vou direto ao voto.  
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Do exposto, apresento voto no sentido de que esta Comissão tome 

conhecimento dos Ofícios nºs 51/2011, do Congresso Nacional, 32/2012, do 

Congresso Nacional, 40/2013, do Congresso Nacional, e 29/2014, do Congresso 

Nacional, que encaminharam respectivamente relatório de projetos aprovados por 

intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte relativos aos exercícios de 2010, 2011, 

2012 e 2013, e determine o arquivamento. Deputado Valtenir, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Em discussão.  

Não havendo Parlamentares inscritos para a discussão, declaro encerrada a 

discussão. 

Passamos à votação.  

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que concordam com o relatório do Deputado Valtenir 

Pereira permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Passamos, agora, à votação na representação do Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que aprovam o relatório do Deputado Valtenir Pereira 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Eu queria lembrar que os itens 22, 23, 24, 25 e 26 foram também objeto de 

retirada de pauta para verificação. Alguns são requerimentos de audiência pública 

do PPA. Vamos buscar um acordo para fazer um grande seminário aqui na 

Comissão ou, quem sabe, uma Comissão Geral no plenário para avaliar essas 

questões e explicações relativas ao PPA, uma vez que envolve o ano de 2019, 

inclusive o Governo futuro. 

O último item da pauta é o item nº 21, que foi acordado.  

Mensagem nº 9, de 2015, da Presidência da República, que encaminha em 

cumprimento à Lei nº 12.780/2013, artigo 29, § 1º, relatório de prestação de contas 

relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, referente aos exercícios de 

2013 e 2014. Este relatório foi feito pelo Deputado Hildo Rocha, que está 

devolvendo a mensagem e solicitando novas informações. Portanto, S.Exa. não o 

está considerando adequadamente recebido. Está fazendo a devolução. É um caso 

que não se encontra todo dia, mas foi acordado na reunião de Líderes.  
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Eu posso a palavra ao Deputado Domingos Sávio, solicitando que S.Exa. 

proceda à leitura do voto do Deputado Hildo Rocha, uma vez que já houve acordo 

para o aprovarmos, se eu estou entendendo adequadamente, nos termos do voto do 

Relator. 

Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu participei do 

acordo, portanto o estou mantendo, para que o relatório do Deputado Hildo Rocha 

tenha procedência adequada e seja aprovado. Porém, eu proponho a V.Exa. que 

nós o retiremos de pauta pelo seguinte: eu gostaria de propor uma mudança nesse 

relatório que me parece tecnicamente mais adequada, mas não quero fazê-la na 

ausência do Deputado Hildo Rocha. O que me parece apropriado, já que há um 

comando legal que estabelece que a Autoridade Olímpica tem que enviar o relatório 

— e ela o fez —, é nós requerermos da Autoridade Olímpica informações 

complementares ou até dizermos que não aprovamos o relatório e que, em razão 

disso, solicitamos esta ou aquela providência. 

Devolver o relatório sem indicar as informações que solicitamos não me 

parece que tenha guarida no comando legal aprovado por esta mesma Casa, quanto 

à obrigação daquele comitê ou daquela Autoridade Olímpica de nos enviar relatório. 

Ela nos enviar e nós devolvermos a ela sem dizer o que objetivamente não está 

sendo atendido pode criar um vazio na lei. “Olha, eu enviei, me devolveram, mas 

não disseram o que está errado ou o que falta”. Então, é essa a minha dúvida. Acho 

que, se nós o retirarmos de pauta, não haverá nenhum prejuízo para o Relator, que 

pode ter o seu relatório contemplado numa próxima sessão ou aprimorado se S.Exa. 

concordar com a minha sugestão. 

Eu aproveito para registrar em ata, aqui com V.Exa., que o nosso propósito 

com aquela ressalva, feita no item 4, de que o valor nominal das emendas seja 

alterado em 1 real para ficar número par, é ajudar a área técnica da Casa. Já surgiu 

alguém dizendo: “Olha, mas isso, em vez de ajudar, pode atrapalhar, porque já há 

emendas sendo apresentadas”. Eu tenho o entendimento de que, se a emenda está 

apresentada e o comando legal mudou para o número 6, tirou 1 real, é só o relator 

acolher a emenda com aquele percentual. 
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Mas eu quero fazer essa ressalva, para que tenhamos a melhor decisão da 

área técnica. O que for mais apropriado é que deve constar nesse relatório de 

atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas. Na verdade, o relatório de 

admissibilidade nada mais é do que uma peça técnica. É jurídica também, porque 

passa a ter um comando legal, na medida em que a aprovamos. Mas ela é uma 

peça que tem o objetivo técnico de orientar o relator para acolher as emendas, 

sabendo qual é o limite. 

Então, eu gostaria de ver se, antes de terminarmos a sessão, a área técnica 

colabora, dizendo o que é melhor. Eu aproveito... 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu poderia só fazer uma 

colocação frente ao raciocínio de V.Exa.? 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pois não. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Na verdade, quando nós 

presidimos a reunião, o Deputado Hildo Rocha fez as considerações devidas sobre o 

posicionamento em relação a essa matéria, a qual ele gostaria que fosse devolvida, 

para que houvesse mais esclarecimentos. E o fato é tão inusitado que a assessoria 

técnica nos chamou a atenção, dizendo que o melhor seria, em vez de fazer a 

devolução... Aliás, não a assessoria, V.Exa. chama a atenção para um detalhe: a 

devolução pura e simplesmente não vai sanear o problema. Na verdade, as 

explicações pedidas não serão devidas em tempo real. Deveria ser assim: no 

momento em que entregasse o relatório, ele identificasse quais são os elementos 

que faltam para o relatório ser concluído. Não sendo assim, quando V.Exa. observa 

que o melhor é a retirada, para que o Relator esteja aqui, e também suspender da 

pauta esse assunto, mas recolocá-lo com um relatório mais apropriado, que não seja 

somente a devolução, eu concordo com V.Exa. Acho de bom alvitre que seja assim, 

para que não incorramos em uma atitude inusitada que não vai resultar num modus 

operandi, em mais nada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Se a Presidente acha 

adequado, quem é o Vice-Presidente para achar inadequado? (Risos.) 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu dei o meu voto como 

Senadora, viu? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Mas eu acho adequado 

também. O Deputado Hildo Rocha não está presente, e surgiram essas questões 

técnicas aí. Eu também concordo. Acho que, para uma devolução, é preciso 

identificar melhor o que falta no ofício, nas informações que foram prestadas. Então, 

eu acho que é melhor uma nova discussão. Vamos considerar retirado de pauta o 

item 21, para voltar ao Colégio de Líderes aqui, na próxima semana. Fica resolvida 

assim essa situação. 

Eu solicito à Consultoria da Casa que informe qual é a melhor indicação, em 

relação ao que o Deputado Domingos Sávio está propondo, se vamos retirar 1 real 

ou se permanecemos no valor original. Enfim, qual é a forma mais adequada. 

(Intervenções fora do microfone.) 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A Consultoria está dizendo que é 

melhor que se possa retirar 1 real. Depois, o Relator corrige na aceitação das 

emendas que já foram apresentadas. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - E faz observação aos que já 

apresentaram as suas emendas, para que eles possam reapresentá-las. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, há só mais uma 

questão que eu acho relevante. Quero cumprimentar pela condução dos trabalhos 

tanto a Presidente Rose de Freitas, nos acordos que celebramos, quanto o Vice-

Presidente Jaime Martins e os colegas que aqui ainda ficaram. 

E quero registrar que, em alguns momentos, escutamos algumas colocações 

que não correspondem à verdade, principalmente quando dizem que a Oposição 

trabalha no “quanto pior, melhor”. 

Nós sabemos que é dever da Oposição ser oposição — não se pode esperar 

outro comportamento —, assim como é dever do Governo governar. Aqui nesta 

Casa, não é novidade para ninguém que a Comissão Mista de Orçamento é um 

ambiente onde se tem que construir entendimentos, entendimentos de natureza 

republicana, para que possamos, sem prejuízo da identidade da Oposição e da 

identidade do Governo, trabalhar com um propósito comum para o País. 

Mais do que nunca, esta tarde demonstra isso de maneira cristalina. Votamos 

diversos itens, praticamente todos frutos de acordo, e concluímos a votação tendo 

um gesto, também, que reflete o acordo, de não nos preocuparmos em ficarmos nos 
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atendo a questões regimentais de quórum da Câmara ou de quórum do Senado, 

porque aqui foi muito mais importante o interesse público, que se estabeleceu de 

forma consensual. Quando há o consenso, quando há o acordo, superam-se esses 

entraves de natureza regimental ou até de natureza política. 

Portanto, cumprimento a Presidente, cumprimento os colegas que aqui 

ficaram e que contribuíram para esses acordos, acima de tudo em função do 

interesse público, do interesse do País. Não há nenhum item que tenhamos votado 

que não seja relevante. São todos relevantes. Não podem dizer: “votaram coisas 

irrelevantes”. Não. Nós votamos matérias extremamente relevantes. Estamos 

acabando de aprovar aqui, com ressalvas — e deveria ser assim mesmo, porque o 

parecer do Tribunal de Contas foi assim —, contas de vários anos. Portanto, são 

coisas extremamente relevantes, que não só contam história, mas registram a 

história da República e organizam a função do Estado. 

É isso, Sr. Presidente. Espero que tentemos, com a inspiração do que ocorreu 

nesta tarde, achar o caminho adequado para o Congresso Nacional, que vive um 

momento muito negativo. O Congresso Nacional não está conseguindo cumprir a 

sua missão para com o País, o que dá o sintoma de um momento que requer uma 

reflexão, uma autocrítica, por parte do Governo. Obviamente, não está funcionando 

porque o Governo não está tendo capacidade de governar e de ter a devida 

liderança, despertar a confiança e, com isso, merecer o apoio para governar. Não se 

governa sem apoio. Só nos sistemas autocráticos. Na democracia, governa-se com 

apoio, com diálogo, com entendimento, e aqui percebemos que não está 

acontecendo isso. É um sintoma grave e que merece uma reflexão por parte de 

quem governa. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Deputado, eu gostaria de fazer 

um registro. Se eu não fizer isso, estarei cometendo uma omissão grave, por todo o 

comportamento de V.Exa. e dos demais que por aqui passaram. Nós tivemos uma 

reunião de Líderes com todos os Líderes presentes. Lá foi debatida matéria por 

matéria, a posição foi tomada de forma uníssona, eu diria. Quero destacar o espírito 

público de V.Exa. Eu diria que, para todo mundo, o óbvio seria, já que está na vida 

pública, ter espírito público. Nem todos o têm. 
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Os erros cometidos pelo Governo até hoje são pela falta de uma visão política 

e talvez não pela falta da visão econômica. Por optar por uma cátedra ou outra, 

pode-se acertar ou errar. Muitos já fizeram isso, muitos acertaram e muitos erraram. 

Mas o momento é de crise e é tão importante que, quando eu destaco o 

comportamento de V.Exa. e dos que aqui estão, eu quero dizer que não há saída, no 

meu entendimento, depois de 30 anos neste Parlamento, para essa crise econômica 

se não for considerada também uma saída política. E não há saída para a crise 

política, também, se não estiverem assegurados os caminhos mais profícuos, nesta 

Casa e fora dela, para que saiamos dessa crise econômica tão grave que assola o 

País. 

Portanto, para mim, por ter uma militância ao longo da minha vida política, é 

muito significativo, é muito importante ouvir. Eu fui fundadora do PSDB, e sempre 

defendi, ao contrário do que V.Exa. diz, mas na mesma direção, que o povo não 

elege oposição. Todos disputam o poder e todos querem chegar a ele, e quem 

chega é o Governo, aquele que vai governar. Os que não estão ali, por certo, 

tiveram propostas diferenciadas das de quem ascendeu ao poder. 

Mas isso não equivale a dizer que, na razoabilidade, na crítica sistemática 

que nós temos que ter no dia a dia, nós não saibamos, como V.Exa. tão bem o faz, 

diferenciar o que é importante, o que não é importante, e o que tem que ter uma 

posição renhida de oposição. E, aí, é contrário, tem que fincar pé, bater cabeça, 

discutir, e não há o que contestar. 

Mas, na questão da produtividade da política, eu nunca vou esquecer o que 

V.Exa. faz aqui nesta Comissão. Nunca vou esquecer o que V.Exa. faz, arbitrando, 

às vezes, dentro do seu próprio partido, arbitrando no nosso partido ou no Colegiado 

de Líderes. V.Exa. procura o que é razoável, o que é profícuo, o que é produtivo e, 

sobretudo, o que se coaduna  com esse seu espírito público maravilhoso. 

Eu sou mineira, Deputada e Senadora pelo Espírito Santo, mas me deu 

saudade de voltar para Minas para fazer uma boa militância política, como V.Exa. 

faz. Muito obrigada por tudo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Seja bem-vinda de volta a 

Minas Gerais, Senadora. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Ah, você também. (Risos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Aliás, Minas Gerais está em 

grande maioria aqui. Somos quatro Parlamentares mineiros aqui. 

Senadora, naturalmente, orientado por V.Exa., cancelaremos a reunião que 

estava convocada para amanhã, às 9h30min, e convocaremos a reunião ordinária 

para o dia 13 de outubro, próxima terça-feira, às 14h30min, neste plenário. E, 

provavelmente, vamos ter uma reunião de Líderes uma hora antes, a ser confirmada 

pela Presidente. 

Por orientação da Presidente, na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, 

haverá, às 14 horas, reunião de Líderes, na sala de reuniões da Presidência, e, às 

15 horas, sessão ordinária aqui no plenário. 

Antes de declarar encerrada a reunião, quero apenas deixar aqui o meu 

abraço e o meu reconhecimento à nossa Presidente Rose de Freitas, que conduziu 

muito bem um grande acordo em relação a diversos itens da pauta que nós 

acabamos de votar aqui. 

Parabéns, Sra. Presidente, pelo trabalho. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu que agradeço a V.Exa. por 

colaborar tanto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós estamos aqui para 

ajudar sempre. 

Declaro encerrada a reunião. 

Agradeço a todos. 


