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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a 13ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes na pauta. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

 Não há quórum para deliberação. Suspendo a reunião por 1 hora. 

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

as bênçãos de Deus e a benevolência do nosso áudio, a 13ª Reunião Extraordinária 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à 

apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica 

localizados nas bancadas. 

 Expediente. 

 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, por correio eletrônico, aos gabinetes dos membros e das Lideranças 

partidárias nesta data. 

 Passamos à Ordem do Dia. 

 Eu queria fazer uma consulta. Nós temos elencadas várias matérias para 

acordo. Algumas são avisos, requerimentos. Eu gostaria de ler e ver o que é objeto 

de acordo, para que possamos dar andamento à votação. Peço a colaboração do 

Deputado Izalci e do Deputado Ricardo Teobaldo. Vamos ver quem pode responder 

por cada bancada — o Senador Eduardo Amorim se encontra presente. Vamos 

tentar ver o que nos une nessa reunião. 

 Item 1. 

 Adendo nº 1, de 2015, ao parecer preliminar apresentado ao Projeto de Lei nº 

1, de 2015, do Congresso Nacional, PLDO 2016, que “dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras 

providências”. O Relator é o Deputado Ricardo Teobaldo. 

 Sobre esse item, nós acordamos que seria feita a leitura. Estão todos de 

acordo? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Nós acordamos que a leitura 

desse seria feita amanhã. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estão todos de acordo 

sobre a leitura amanhã? (Pausa.) 

 O.k. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2344/15  10/11/2015 
 
 

 3 

 Item 2. Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, 

apresentado ao projeto de lei. O Relator é o Deputado Genecias Noronha. 

 Foi acordado que esse item seria votado hoje. 

 Item 3. Relatório, Adendo nº 4 e Errata nº 1 apresentados ao Projeto de Lei nº 

1, de 2015, do Congresso Nacional, que “dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências”.  

 Está suspenso para o dia de amanhã. 

 Item 4. Relatório de Receita nº 1, de 2015, do Sr. Acir Gurgacz, PLN 7, de 

2015, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 

2016”. 

 Também está suspenso. 

 Item 5. Projeto de Lei nº 5, da Presidente da República, que “altera os 

dispositivos que menciona da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015”.  

 Também está suspenso. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Gostaríamos que fosse 

apreciado amanhã. (Risos.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Todos trabalharemos 

nessa direção. 

 Item 6. Aviso nº 14, de 2015, do Tribunal de Contas da União, que: 

“encaminha cópia do acórdão nº 2.221, de 2015, referente às obras de 

complementação de intervenções estruturais do projeto de controle de inundações, 

urbanização e recuperação ambiental das bacias dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, 

no Estado do Rio de Janeiro”.  

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Já há parecer para esse item? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim. O Relator é o 

Deputado Elmar Nascimento. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Já foi apresentado? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tudo o que consta 

dessa lista tem parecer e foi entregue. 

 O Deputado Elmar Nascimento se encontra no plenário? (Pausa.)  

 Não se encontra. 
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 Item 7. Mensagem nº 25, de 2011, do Supremo Tribunal Federal, que 

“encaminha, nos termos do art. 56, da Lei Complementar nº 101, de 2000, o 

Relatório de Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao exercício de 2010”. 

Ofícios nºs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 15, todos de 2011. O Relator é o 

Senador Davi Alcolumbre. 

 Estão de acordo? (Pausa.) 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sim. 

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

 Senador Benedito de Lira, V.Exa. pode ler o item 8, por favor? Peço por 

exaustão mesmo. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 8. Mensagem ao Congresso 

Nacional n° 6, de 2014, da Presidente da República, que “encaminha, em 

cumprimento aos arts. 84, inciso XXIV, e 49, inciso IX, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 56 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o 

Volume Anexo, que compreende as Contas da Presidente da República relativas ao 

exercício de 2013”.  A Relatora é a Deputada Flávia Morais. 

 Estão de acordo? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Há acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - De acordo. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 9. Mensagem ao Congresso 

Nacional n° 6, de 2015, da Presidente da República, que “encaminha, em 

cumprimento ao art. 15 da Lei n° 12.593, de 2012, o Relatório Anual de Avaliação do 

Plano Plurianual 2012-2015, ano-base 2014”. O Relator é o Deputado Zeca Dirceu. 

 De acordo sobre o PPA? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Não, não há acordo para votar o 

PPA hoje. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Estamos falando do relatório 

preliminar, Senadora Gleisi Hoffmann. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Ah, o de avaliação. 

 O Deputado Zeca Dirceu está presente? Eu não sei se o Relator se encontra. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não há problema 

nenhum. Se o Relator não estiver, nós faremos o relatório ad hoc para não 

deixarmos de votar essa pauta. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 10. Aviso ao Congresso 

Nacional nº 17, de 2014, do Tribunal de Contas da União, que “encaminha cópia do 

Acórdão nº 2.378, de 2014 — TCU — Plenário, acompanhado do Relatório e do 

Voto que o fundamentam, referente ao acompanhamento dos Relatórios de Gestão 

Fiscal do primeiro quadrimestre de 2014, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei 

Complementar nº 101, de 2000 (...)”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Uma coisa é o relatório 

quadrimestral relativo ao exercício de 2014; outra coisa é a conta da União. 

 Não querem votar? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós vamos votar em bloco quando 

formos apreciar as contas de 2014, como foi combinado. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Colocamos em pauta no momento 

apropriado, Sra. Presidente. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Então, o item 10 não entra? 

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

 Prestem atenção ao item 11, por favor, relativo aos relatórios de gestão fiscal. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O Item 11 são os relatórios de 

gestão fiscal relativos ao segundo quadrimestre de 2014. 

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

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O item 

15 da pauta é o próximo com acordo, pelo menos com o nosso acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estou ajudando a 

Oposição. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 12. Relatório de Avaliação de 

Receitas e Despesas, referente ao segundo bimestre de 2015. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputada Dorinha, nós 

estamos consultando a todos. Não se trata só do DEM e do PSDB. Temos que ouvir 
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a opinião dos outros. V.Exas. estão de acordo a partir do item 15, mas nós temos 

que passar por todos os itens, para o Plenário. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

não estava falando com a Presidente. Estava falando com o Deputado Domingos 

Sávio. 

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

estou conduzindo os trabalhos. Não tem jeito. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Mas 

eu não estava falando com V.Exa. Não estou entendendo, Presidente. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 13. Relatório de avaliação do 

cumprimento da meta de superávit primário e Mensagens ao Congresso Nacional nº 

15, de 2014 e nº 13, de 2015, referentes ao segundo quadrimestre de 2014 e ao 

exercício de 2014, respectivamente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Os itens 13 e 14 são semelhantes, 

matérias sobre as quais ainda não há acordo. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 15. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nesse há acordo da Oposição, pelo 

menos da nossa parte. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Não há acordo da nossa. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Também não há acordo sobre o 

item 15? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sobre o item 15, a 

Deputada Dorinha disse que havia acordo. Não há? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Da parte da Oposição há acordo. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Mas não da nossa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Parece que não há acordo da parte 

do Governo. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Da minha parte não há acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PT está se 

manifestando de modo contrário. Há alguém da base que queira se manifestar a 

favor? 
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 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu quero fazer uma justificativa, 

Sra. Presidente, ao item 15. Já que nós estamos deixando as contas de 2015, aí 

incluídas as do Governo, peço que não coloquemos em discussão as de qualquer 

outro órgão. Vamos discutir todas as contas de 2015 no momento em que 

discutirmos as contas de 2015 do Poder Executivo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O que pensa o Deputado 

do PCdoB Orlando Silva? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - O PCdoB vota com a Presidência 

da Comissão. (Risos.) 

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

Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, eu vou aquiescer ao 

seu pedido. Nós estamos de acordo com que o item seja incluído na pauta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com que ele seja 

incluído? Ele já está na pauta. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Com que seja mantido na pauta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mantido na pauta? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Vamos votá-lo. 

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

controvérsia do PT: o PT é contrário, V.Exa. é favorável. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Não há problema: o PT é o PT; o 

PCdoB é o PCdoB. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PV como vota? 

(Pausa.) O PV vota pela manutenção na pauta. 

 O SR. DEPUTADO EVAIR DE MELO - Vamos para o item 16, Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Como vota o PR? 

(Pausa.) 

 Como vota o PSC? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sra. Presidente, o entendimento não 

é o de que seriam incluídos os itens em torno dos quais há acordo? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim, mas só falam o 

Deputado Domingos Sávio, a Deputada Dorinha e a Senadora Gleisi Hoffmann. 

Depois, quando há reunião, há quem diz: “Na reunião passada, eu disse o contrário”. 

Então, por favor, se há acordo, mas vamos chegar ao acordo juntos. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Mas é que já houve alguém que 

manifestou que não quer. Eu entendi hoje que nós não teríamos nenhuma votação 

de item em torno do qual não houvesse acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não é com V.Exa., 

Senadora Gleisi Hoffmann. Preocupa-me aqueles que não acompanham a pauta e 

depois cobram. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu estou entendendo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, não será incluído 

item na pauta por acordo da Situação com a Oposição. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não temos objeção, então, de não 

incluir. Tudo bem, não se inclua. Vamos incluir sempre que houver consenso. Eu 

acho que isso é o adequado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu posso pedir à 

Senadora Gleisi Hoffmann que dialogue com a Oposição, para que cheguemos a um 

consenso? Aqui nós trabalhamos em consenso. 

 O SR. DEPUTADO GENECIAS NORONHA - Sra. Presidente, eu queria 

sugerir que fosse logo pautado e submetido a votos aquilo que já está acordado, 

para ganharmos tempo.  

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

Noronha, o que aconteceu na reunião em que V.Exa. não estava é que lá não foi 

possível, dadas as três situações controvertidas, LDO, Receita, PLN 5... Então, 

estamos apreciando no plenário. É aqui que nós estamos construindo o 

entendimento. Por isso V.Exa. está sentindo que está atrasado em relação as outras 

reuniões, mas temos que fazer assim. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 16. Aviso ao Congresso 

Nacional nº 8, de 2015, do Ministério da Fazenda, que “encaminha, em cumprimento 

à Lei nº 11.887, de 2008, art. 10, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do 

Brasil referente ao 1º trimestre de 2015”. 
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 De acordo? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O item 16 é relativo ao 

Fundo Soberano. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Entramos em acordo: vamos 

votar o item 15. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, nós estamos 

contra-argumentando com a Senadora que seria razoável votarmos os itens 15 e 16, 

por se tratarem de matérias cuja votação diz respeito apenas ao conhecimento e ao 

arquivamento — nesses casos não votamos pela aprovação ou pela rejeição. Então, 

é algo mais simbólico, vamos dizer assim, para cumprir o preceito constitucional de 

que o Tribunal de Contas tem o dever de nos informar, e, de certa forma, nós temos 

o dever de dizer que formos informados. 

 Se, amanhã, qualquer um de nós entender que há algo nessas contas que 

merece reparo, o questionamento não ficará prejudicado. A votação é pelo 

conhecimento e arquivamento. Assim, nós somos a favor da votação dos itens 15 e 

16. Havendo consenso, votamos as matérias que não são polêmicas. 

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

 Felizmente, com aprovação dos Deputados do PCdoB, do PV, do PMDB, do 

PT, do PSDB e acho que de todos dos demais partidos, nós voltaremos ao item 15 

para votá-lo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Itens 15 e 16. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Itens 15 e 16. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 17. Requerimento nº 20, de 

2015, do Sr. João Arruda, que “requer a realização de audiência pública para discutir 

o orçamento na área de saúde”. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Somos favoráveis. Acho que todos 

aqui somos. Nós já fizemos um pacto de que não faríamos audiência pública fora de 

Brasília — não foi, Presidente? 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas, aqui, todas as audiências 

possíveis serão saudáveis para ampliar a participação popular. 
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 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 18. Requerimento nº 21, de 

2015, do Sr. Elmar Nascimento, que solicita “que seja convidado Procurador do 

Ministério Público junto ao TCU Júlio Marcelo de Oliveira, para prestar 

esclarecimentos sobre a repetição das pedaladas fiscais de 2015”. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sra. Presidente, não vejo 

problema, quero apenas fazer um adendo: solicitar que venha também o relator das 

contas, não só o representante e o Procurador. Eu gostaria que também o Ministro 

Nardes pudesse vir a esta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - A vinda do Ministro Nardes já foi aprovada. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O requerimento relativo 

ao Ministro Nardes já foi aprovado. A data será depois do dia 18. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu acho que poderíamos fazer 

em conjunto, já com o Ministério Público também. Por que fazer duas audiências 

sobre o mesmo tema? Estamos com pouco tempo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A Senadora Gleisi 

requer que as três audiências públicas relativas ao TCU sejam realizadas em 

conjunto. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem estiver de acordo 

permaneça como se encontra. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, há um requerimento de 

minha autoria para que se convide o Ministro Múcio. Como Relator das contas deste 

ano, entendo que seria importante sua presença para a discussão sobre as 

prestações de conta do ano de 2015. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu também tenho um requerimento aprovado, 

relativo a Guido Mantega, causador de tudo isso. 

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

V.Exa. já foi votado, Deputado Hildo? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não foi pautado ainda. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Se não foi pautado, 

vamos pedir para ser pautado da próxima vez. 

 Vamos deixar claro: o item 18... 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Foi aprovado com o adendo da 

Senadora. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O item 18 foi aprovado 

com o adendo de que os requerimentos anteriores sejam adensados. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sra. Presidente, nós também 

estamos apresentando um requerimento para que venha também, a essa mesma 

audiência, o Ministro Adams, da Advocacia-Geral da União. Aí nós já faríamos um 

bom debate sobre o assunto. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Esse requerimento já existe na pauta. 

Já há aqui requerimento para todos os Ministros do TCU, para o Advogado-Geral da 

União, para o Ministério do Planejamento e para o Ministério da Fazenda. Para 

todos esses há requerimento na pauta. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O requerimento relativo ao Ministro 

Múcio é de 2015. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Mas ainda não existe decisão. Nós 

estamos apreciando a prestação de contas do ano de 2014. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perdão, mas estamos tratando de 

2015. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Nós estamos tratando aqui de 2015. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria que os Srs. 

Parlamentares não falassem ao mesmo tempo. 

 Por favor, Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim, Presidente, mas eu estava com a 

palavra. Peço a V.Exa. que me garanta a palavra. 

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

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O Requerimento nº 21 trata das 

prestações de contas de 2015, não de 2014. 

 O Relator das contas da Presidência de 2015 é o Ministro Múcio. Já que se 

vai fazer um adendo com outros convidados, chamando também o Ministro da 
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Advocacia-Geral da União, para tratarmos das contas de 2015, que é o que diz 

respeito ao PLN 5, seria importante a presença do Ministro Múcio, assim como a do 

Ministro da Controladoria-Geral da União, uma vez que o órgão de controle interno 

tem que se manifestar com relação a essa prestação de contas. 

 Eu acho interessante esse debate ocorrer aqui, porque nós vamos estar 

tratando do PLN 5, como eu disse em nossa reunião de Líderes.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, a minha sugestão 

vai ao encontro do que o Deputado Hildo Rocha está propondo e do que a Senadora 

já propôs. Nós já fizemos isso várias vezes, em diversas reuniões. 

 O requerimento foi especificamente ao Procurador do Ministério Público Júlio 

Marcelo de Oliveira, mas, para uma matéria dessa natureza, é natural que a 

Senadora proponha a vinda do Advogado-Geral da União, que o Deputado Hildo 

proponha a vinda do Relator do TCU. 

 Pois bem, Sra. Presidente, a minha proposta é que votemos o item 18 como 

de consenso, com a condição de que os convidados sejam elencados por V.Exa., 

ouvidas as Lideranças. V.Exa. ouve o PT e demais partidos da base do Governo, 

verifica os convidados, e nós acompanhamos, em consenso. 

 Trata-se de uma discussão que acho que só ajuda a esclarecer, mas que 

deve ser feito com a oportunidade do contraditório, com a participação de quem 

entende de uma forma e de quem entende de outra em debate franco e claro sobre 

a matéria, e em local apropriado, Comissão de Orçamento, que, no momento 

adequado, vai julgar contas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos tentar dar a isso 

um formato. 

 A proposta é juntar todas as reivindicações em um requerimento único, para 

fazermos um debate único. Todos estão de acordo? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu só peço uma coisa antes, Sra. 

Presidente. Eu não entendi o que o Deputado Hildo colocou. Isso não pode ser uma 

preliminar para votação do PLN 5. Uma coisa é entender o que aconteceu, que 

podem chamar de pedaladas ou do que quer que seja; outra coisa é a votação do 

PLN 5. Eu estou entendendo que estamos fazendo um esforço para votarmos aquilo 

em torno do que há consenso — acho que estamos indo bem e que vamos limpar 
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bastante a pauta —, mas que aquilo que nós não estamos discutindo hoje não sai de 

pauta, e que amanhã nós teremos outra discussão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Exatamente. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Esses itens não estão saindo de 

pauta, permanecem na pauta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Exatamente. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Então, eu concordo com que haja 

uma audiência pública — acho que é um debate importante —, só que eu não quero 

entender a discussão como preliminar à votação de projeto em pauta. 

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

transformar um item de procedimento, que já foi acordado lá dentro, em outra 

discussão aqui, que isso não vai levar a nada. Vamos vencer as etapas, que é o que 

temos a fazer. 

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

esclarecer que existem na pauta cinco requerimentos meus a respeito desse tema. 

Acho que poderíamos juntar todos, uma vez que são temas correlatos. 

 O Requerimento nº 23 convida Joaquim Levy, Nelson Barbosa e o Advogado-

Geral da União para debater a questão relativa ao exercício financeiro de 2014, ou 

seja, as contas do TCU que foram julgadas. Com o mesmo objetivo, nós estamos 

convidando também os Ministros do TCU, todos eles ou, pelo menos, aqueles que 

se julgarem em condições de vir debater. É claro que o Relator está entre os que 

seriam convidados. Poderia vir apenas o Relator, poderiam vir o Relator e o 

Presidente, não necessariamente em uma única audiência, uma vez que talvez não 

tenhamos tempo para aprofundar os debates. Talvez pudéssemos fazer uma 

audiência na terça e outra na quarta, de modo que, em uma semana, nós 

encerraríamos esses debates. 

 Eu convido também setores da sociedade civil: a Ordem dos Advogados do 

Brasil, o Presidente da OAB, juristas que já se manifestaram a favor e contra essas 

questões relativas às pedaladas, porque, de fato, é talvez um dos temas mais 

importantes a ser votado nesta Comissão. 

 Então, estão aqui os Requerimentos nºs 23, 24, 25, que podemos juntar ao 

Requerimento nº 19 e fazer apenas um requerimento, limpando a pauta e entrando 
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em consenso sobre as pessoas que seriam as mais adequadas para participar do 

debate. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. está sugerindo os 

Requerimentos nºs 23, 24 e 25? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - V.Exa. fala das contas relativas a 

2014? 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sim, das questões relativas à 2014. 

 Há também o Requerimento nº 27, que visa debater o Bolsa Família, e outro 

que visa debater a meta fiscal de 2015, mas são coisas diferentes. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Na verdade, elas são correlatas. Eu 

acho que não há prejuízo. Eu entendo que propósito dessa audiência é promover 

um debate que tenha a grandeza de procurar entender qual pode ser a saída para o 

Brasil do ponto de vista do planejamento e da execução orçamentária. 

 Houve uma situação em 2014 tal que, no final do ano, foi necessário um PLN 

para mudar a meta fiscal. Essa situação está se repetindo em 2015. Nós precisamos 

ter um entendimento republicano para não transformarmos isso em rotina nacional. 

Transformar isso em rotina nacional é equivalente a acabar com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que eu acredito ser hoje, talvez, um dos poucos 

consensos, ainda que haja algumas divergências quanto a um ou outro item. 

 Ela não foi consenso à época — o PT foi contra a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Mas eu lembro que, no quinto aniversário da lei, no ano de 2005, o então 

Ministro Palocci teve um gesto até de grandeza: discursando em evento se não me 

engano no Senado, ele disse se penitenciar por não ter votado a favor da LRF. 

Naquele momento, ele via que era impossível qualquer planejamento, qualquer 

gestão séria, responsável, para que o País tivesse, de fato, um desenvolvimento, 

sem o cumprimento de meta, sem uma lei de responsabilidade fiscal. E assim é em 

qualquer Governo, seja Governo do PT, seja PSDB, seja do PMDB. 

 Nós temos que pensar nos Estados e nos Municípios. Tem de haver a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mas nós estamos vivendo uma situação em que ela, de 

alguma forma, está sendo colocada em risco: mesmo havendo a lei, ao final do 

exercício disseram simplesmente: “Eu não cumpri a meta; então, eu mudo tudo”. 
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 Esse debate tem que ser feito com clareza, com franqueza, não de maneira 

apaixonada, partidária, com troca de acusações. Não é isso o que eu quero e não é 

isso o que eu faria num debate assim. 

 Enfim, eu acho a proposta do Deputado Jaime Martins muito apropriada. 

Reunimos o tema e discutimos tanto as questões relativas a 2014 quanto a 2015 e 

seus impactos. Podemos convidar as seguintes autoridades: o Advogado-Geral da 

União, talvez alguém ligado ao Planejamento e à Fazenda e, claro, Ministros do 

Tribunal de Contas da União, que o órgão de fiscalização. Nós, que somos o 

Parlamento, vamos fazer o debate e tirar boas conclusões dele. 

 Como, pelo que entendi, todos acolheram a proposta, também nossa, de que 

os convidados sejam objeto de consenso, se o Deputado Jaime Martins e o 

Deputado Hildo Rocha permitirem, gostaria que nós pudéssemos subscrever juntos 

o requerimento, que vai ter um novo formato e ficará subscrito pela base do Governo 

e também pela Oposição, de modo a termos aqui um debate republicano. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - V.Exa. está propondo juntar 2015 

e 2014? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para mim, não há nenhuma 

dificuldade em que sejam duas audiências — eu até prefiro —, mas, como são as 

mesmas autoridades, o Tribunal de Contas da União... A proposta do Deputado 

Jaime Martins é de que seja feito em uma audiência. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu não sei se nós conseguiríamos, 

em uma única audiência, esgotar o tema, uma vez que nós temos que ouvir o 

Tribunal de Contas da União — o Relator, com certeza, mas poderá vir também, por 

exemplo, o Deputado José Múcio, que já está tratando das contas de 2015; poderá 

vir o próprio Presidente do Tribunal. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Acho que duas reuniões seria bom: 

uma sobre 2014, especificamente, com todos esses convidados, e outra sobre 2015 

e as repercussões futuras. Assim, vamos pensar já em 2016. Acho que ficariam mais 

adequados dois requerimentos, com os mesmos convidados em comum. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - O debate sobre 2014 vai se referir ao 

julgamento das contas feito pelo Tribunal de Contas da União. Isso já foi objeto de 

defesa do Governo. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É passado, digamos assim. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Mas hoje há na Comissão um 

Senador que está relatando essas contas, e o Governo precisa ter oportunidade de 

defesa, dada a votação contundente no Tribunal de Contas da União. É preciso que 

isso seja discutido aqui. 

 Então, proponho que seja uma audiência sobre 2014 e, sem prejuízo de 

votação do PLN 5, que está na pauta, outra sobre 2015, focando meta fiscal e 

projeção futura, fugindo um pouco ao âmbito do julgamento do Tribunal de Contas 

da União. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

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

ordem, ao Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, quero apoiar a 

proposta do Deputado Jaime Martins. Eu considero que dois debates — um sobre 

dados e contas de 2014; outro relativo a 2015 — seja a proposta mais correta, por 

tratar-se de anos fiscais distintos. A Comissão se dedica a examinar o Orçamento do 

País, que tem uma determinada periodicidade. 

 Faço, contudo, dois apelos. O primeiro, se o Deputado Jaime Martins estiver 

de acordo, é que eu gostaria de subscrever o requerimento, fruto deste 

entendimento, com a composição da Mesa. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sem dúvida nenhuma. Está aberto a 

todos que queiram subscrevê-lo. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - O segundo é que aquiescêssemos à 

palavra da Presidente e não entrássemos no mérito do debate, porque aqui estamos 

tratando de procedimentos. 

 Eu entendo — e louvo — as preocupações do Deputado Domingos Sávio com 

o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal no País, com sua aplicação no 

segundo período, mas eu me reservo a não debater o mérito das observações 

políticas do Deputado, para que o façamos quando da realização da audiência 

pública. 

 Aprovemos os requerimentos e sigamos nossa pauta, Sra. Presidente. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A proposta está feita. Eu 

acho que podemos redigir um novo requerimento, com a assinatura de todos que 

queiram subscrevê-lo. 

 O Deputado Jaime fica responsável pelo requerimento. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero subscrever também. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Combinado. Todos da Comissão que 

queiram subscrever poderão fazê-lo. Vamos fazer uma audiência sobre 2014 e outra 

sobre 2015. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 19. Requerimento nº 22, de 

2015, do Sr. João Fernando Coutinho, que “requer a realização de audiência pública 

com a presença da Exma. Sra. Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, Tereza Campello, e da Exma. Sra. Presidente da Caixa Econômica Federal, 

Miriam Belchior, para tratar do programa Bolsa Família”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exas. estão de 

acordo? 

 Eu vou lembrar mais uma vez que o autor não está aqui. Não quero prejudicá-

lo com minha fala de maneira alguma, mas quero dizer que o fator tempo é decisivo 

na organização dos debates. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Esse item coincide com o item 24. 

São de mesmo teor. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem é o autor do item 

24. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sou eu o autor. Trata-se do 

Requerimento nº 27, de 2015, que “requer realização de audiência pública para 

debater a necessidade dos cortes no Programa Bolsa Família”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos apensá-lo. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Isso foi discutido com o Relator-Geral, 

que tem a mesma avaliação: é a oportunidade de termos um debate mais claro. O 

Bolsa Família é um programa emblemático, e as coisas precisam ficar bastante 

claras para a população brasileira, através da mídia. Eu acho que esse debate talvez 

seja uma oportunidade para o Relator expor suas ideias com mais clareza. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2344/15  10/11/2015 
 
 

 18 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, serão convocadas 

as mesmas pessoas? A Ministra e a Presidente da Caixa? 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Poderiam ser. Tem de ser alguém do 

Governo que fale pelo Governo, que seria certamente a Ministra. 

 Eu acho importante dizer que não se trata de convocação, mas de convite. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Na verdade, o item 24 é 

mais amplo, mais aberto. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu queria aditar com algum gestor 

municipal do cadastro no Bolsa Família. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O autor é o Deputado 

Jaime Martins. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou sugerindo ao Deputado 

Jaime que adite. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - V.Exa. quer aditar com quem 

especificamente? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Com um gestor municipal. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Um gestor qualquer? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou informar de qual Município 

viria o gestor do cadastro, que é feito no Município e é 100% declaratório: ninguém 

apresenta um documento, apenas vai lá e declara, e é assim que vem para o 

Cadastro Nacional. É o computador central do Cadastro Nacional, na Caixa 

Econômica, que seleciona os beneficiários e emite o cartão para a agência da Caixa 

mais próxima daquele beneficiário. O Município apenas administra o cadastro, ele 

não escolhe quem entra e quem não entra no programa. Isso é feito aqui, pela 

central da Caixa Econômica. 

 Então, o gestor do Bolsa Família no Município recebe orientações da gestão 

do programa para conduzir sua relação com os beneficiados lá. Centenas, milhares 

de pessoas não retiram o dinheiro, que fica na conta por 1, 2, 3 meses. O Governo 

recolhe o dinheiro depois de 90 dias. Qual a ordem que eles dão ao gestor 

municipal? A de cortar o cartão de quem não retira o dinheiro, uma vez que, se não 

retira, é porque não precisa? Não. Mandam localizar a pessoa e fazê-la retirar o 

dinheiro. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2344/15  10/11/2015 
 
 

 19 

 Essas coisas precisam ser entendidas, porque o comando que vai para o 

Município é no sentido de manter os beneficiários. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Deputado Ricardo, não vamos entrar 

no mérito da questão. 

 Da minha parte, não há inconveniente em S.Exa. aditar. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Apenas um gestor municipal. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Eu sugiro que não seja o 

gestor de uma determinada cidade, para evitarmos controvérsias. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Escolheremos em conjunto. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por que não o gestor do 

Cadastro Nacional? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Porque são os Municípios que 

cadastram as pessoas para o Cadastro Nacional, que não é só do Bolsa Família, 

mas de todos os programas sociais do Governo. A seleção dos contemplados é feita 

pelo sistema de gerenciamento central, aqui de Brasília. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu proponho, então, que 

os senhores conversem entre si. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu gostaria de dar 

uma sugestão. 

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

havia pedido a palavra. Ele tem a preferência. 

 Com a palavra o Deputado Nilto Tatto. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sra. Presidente, o item 23, o 

Requerimento nº 26, de 2015, de minha autoria, também vai nessa linha, pedindo 

audiência com o Ministro Nelson Barbosa e com representantes de diversos 

movimentos relacionados aos programas do Governo, principalmente ao Programa 

de Aquisição de Alimentos e ao Bolsa Família. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O senhor sugere 

apensar o requerimento? 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Pode ser muito rico fazermos um diálogo 

direto com a sociedade e com o Ministro da área econômica. Eu propus a criação de 

uma oportunidade para conversarmos com os diversos movimentos — catadores, 
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movimentos do campo, beneficiários de boa parte dos programas governamentais — 

a proposta de ajuste por parte do Governo. 

 A audiência pode ser junta ou separada. Minha preocupação é termos uma 

Mesa muito grande e não termos oportunidade de discutir. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, peço a palavra, por 

favor. 

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

Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu quero fazer uma reflexão para o 

Deputado Ricardo Barros, Relator do Orçamento. Eu considero adequados os dois 

requerimentos, mas considero inapropriado incorporar um gestor local à audiência 

com o Ministro e o gestor nacional que respondem pelo Programa Bolsa Família. 

 O Brasil é um País continental com realidades absolutamente diferenciadas, 

com experiências administrativas completamente distintas. Debater a normativa, o 

funcionamento do programa é coisa que faremos com os gestores nacionais do 

programa, ou podemos inviabilizar o principal debate, o debate pautado pelo Relator. 

 O Relator, em uma de nossas reuniões, anunciou: “Cortarei 10 bilhões do 

Bolsa Família”. Em reunião de Líderes, ele disse que havia avaliado bastante o 

programa. Eu considero que o mérito deve ser debatido pelo Relator, pelos 

Senadores e Deputados com o comando do programa, sob pena de nós não 

cumprirmos a questão central: é correto ou não cortar, de modo arbitrário, 10 bilhões 

de reais do Bolsa Família? 

 Eu penso que é um erro, mas não creio que seja adequado tratar esse tema 

com um gestor local, que, quando muito, conhece a realidade do seu Município. Isso 

vai acrescentar pouco ao debate que a Comissão vai fazer. 

 Sra. Presidente, eu quero sustentar a proposta original, sem a participação de 

gestor local, porque isso vai ajudar muito pouco a avançarmos no debate 

orçamentário, objetivo principal desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, tenho um enorme 

respeito pelo Deputado Orlando Silva e gostaria de apresentar uma proposta que 

não prejudica sua linha de raciocínio — concordo com que, se formos discutir a 

realidade de cada um dos 5 mil Municípios do País, vamos precisar de um estádio 
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para realizar uma audiência dessa natureza —, mas que permite perfeitamente que 

tenhamos uma representação do municipalismo. 

 Esse programa social tem como um dos pilares da sua execução o Município; 

aliás, a execução se dá no Município. Portanto, eu acredito que a representação da 

Frente Nacional dos Municípios, organização dos prefeitos do País, das capitais aos 

os pequenos rincões, hoje presidida pelo Prefeito Marcio Lacerda, de Belo 

Horizonte, pode trazer a visão do Município. A Frente conta com assessoria 

qualificada, possui dados, estudos, e sabe quais são os gargalos mais frequentes, 

as maiores dificuldades. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Posso concordar com sua proposta 

fazendo uma sugestão? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu quero me somar à proposta feita 

pelo Deputado Domingos Sávio de uma representação, porque aí há uma certa 

institucionalidade. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Falo da representação nacional do 

municipalismo pela Frente Nacional dos Municípios, através do seu Presidente, que, 

obviamente, indicará alguém ou, se vier, trará um retrato nacional. 

 E quero fazer uma ponderação aos proponentes e me unir a eles na proposta 

de que se debata o assunto com enfoque em mecanismos que evitem fraude ou uso 

indevido do Programa Bolsa Família, não cortes.  

 Eu justifico a minha posição. Eu não me sentiria à vontade, eu não votaria a 

favor sequer de uma audiência para discutir cortes no Programa Bolsa Família, 

porque nós do PSDB o defendemos como programa de Estado. Ele iniciou-se, com 

outro nome, no período do Presidente Fernando Henrique. Hoje, é um programa de 

dimensão maior, como nunca deixamos de reconhecer, mas o conceito permanece o 

mesmo. Entendo que, diante de qualquer proposta de audiência que seja votada 

hoje e anunciada amanhã no sentido de discutir cortes no Programa Bolsa Família, 

ainda que a proposta dos autores seja discutir corte naquilo que esteja errado, vai 

ser entendido que persiste a ideia de cortar 10 milhões do programa. Eu não quero 

endossar isso e acho que esta Comissão não deve fazê-lo. 
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 Então, eu proponho que a redação seja muito cautelosa. Podemos votar por 

consenso, se a redação for no sentido de propor audiência pública para debater o 

combate a todo tipo de utilização inadequada e de fraude relativamente ao 

Programa Bolsa Família, assegurando a sua continuidade.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Todas as colocações 

foram extremamente importantes e realmente procede a preocupação de todos os 

que aqui estão. Nesse sentido, faço uma ponderação ao Deputado Jaime Martins. 

 O requerimento “requer a realização de audiência pública para debater a 

necessidade de cortes no programa”. Ora, quanto a propor haver ou não corte, esse 

papel cabe ao Relator. O Relator-Geral vai trazer sua proposta de corte, e nós 

vamos votar debatê-la e votar “sim” ou “não”. 

 Acho que um requerimento naqueles termos antecipa a discussão do 

Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu concordo. 

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

se uma nova redação. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - V.Exa. pode modificar a redação, 

porque a intenção não era essa. Eu também não quero acabar com o programa, ao 

contrário. O debate visa para preservá-lo o melhor possível no alcance das suas 

metas. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, quero dizer que 

concordo em debater apenas a gestão do programa, mas quero incluir, também, a 

Controladoria-Geral da União. 

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

apresente o requerimento, porque o requerimento do Deputado Jaime não menciona 

Controladoria. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu sei, Sra. Presidente, mas como 

ele já concordou com a inclusão de representante dos Municípios, estou pedindo a 

inclusão da Controladoria. O Deputado Orlando acabou de dizer que eu propus um 

corte arbitrário do Bolsa Família. Eu não propus corte arbitrário, mas um corte que a 

Controladoria-Geral da União encontrou: está aqui o gráfico da auditoria dizendo que 

só 61% estão na renda declarada. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vejam bem que nós 

estamos discutindo o Orçamento da União. Eu peço um pouco de objetividade. 

Estamos agarrados a essa pauta. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A Controladoria tem auditoria 

sobre o assunto. Faço um apelo ao Deputado Jaime Martins para acrescentá-la, por 

favor. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ele vai fazer o 

requerimento e, se achar de bom alvitre, acrescentará a convocação que V.Exa. 

pede. 

 Vamos continuar com a pauta. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Será acrescentada. 

 Eu só quero ponderar ao Deputado Domingos Sávio no sentido de que 

trouxéssemos aqui a Federação Brasileira dos Municípios, que, a meu ver, em 

termos de representatividade, congrega todos os Municípios brasileiros, em vez da 

Frente Nacional, que engloba um número menor de prefeitos e não tem a mesma 

estrutura nem a mesma legitimidade institucional. Enfim, vamos achar o nome de um 

prefeito que possa ser representativo. 

 Nós não queremos aqui apenas fazer um debate meramente político, mas um 

debate o mais técnico possível sobre o programa, seu funcionamento e sobre essa 

eventual possibilidade que o Relator aventa, até para nos orientar em relação aos 

votos das nossas bancadas. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Talvez as duas entidades, 

Deputado Jaime. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Srs. Deputados, vamos 

passar deste item, por favor. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Mas, Sra. Presidente, esta também é 

uma oportunidade de nos expressarmos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. deseja falar sobre 

o requerimento? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sim, é claro que é sobre o requerimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não. 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu queria ressaltar que esse foi um caso 

que ficou notório em todo o Brasil. Primeiro, porque esse é um programa que atinge 

milhões de famílias e foi colocado de uma maneira na qual parece que, por exemplo, 

o nobre Relator que propôs o corte, não é Vice-Líder do Governo. Na verdade, ele é 

Vice-Líder do Governo. E, nesse momento, quando ele coloca a questão do corte, 

houve um debate sobre a proposição dele e, dias depois, um debate da Presidente 

da República desautorizando um Vice-Líder do Governo dela. 

 Então, eu quero aproveitar a oportunidade da apresentação desse 

requerimento para reiterar a posição que nós da Oposição temos de manter esse 

programa. Só isso. Gostaria de ressaltar isso porque causa estranheza o Vice-Líder 

do Governo não se entender com o Governo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós teremos tempo e 

oportunidade para entrar no mérito do comportamento de quem quer que seja na 

hora da votação. 

 Imaginem quando formos votar o Orçamento! 

 Item 26. 

 O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Item 26. Requerimento do Sr. 

Deputado Hildo Rocha, que “requer realização de audiência pública, com a 

finalidade de ouvir o Sr. Joaquim Levy, Ministro de Estado da Fazenda, para 

esclarecer dúvida relacionada ao Projeto de Crédito Adicional nº 26/2015”.  

 De acordo? O.k.? 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Qual é esse crédito, Sra. 

Presidenta? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Na verdade, o que diz o 

crédito? Deixem que eu possa ler isso para os senhores entenderem: o Projeto nº 26 

trata de encargos financeiros da União, recursos sob supervisão do Ministério da 

Fazenda e operações oficiais de crédito. Eu vou dizer os valores: 745 milhões e 150 

mil, recursos sob a supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da 

Fazenda.  

A proposta é fazer uma audiência pública para que o Ministro Levy possa 

explicar esse crédito adicional. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Presidente, o texto está se referindo à 

integralização de cotas internacionais. Nós gostaríamos de saber qual é essa 

integralização que está realizada pelo Ministério, pelo Governo Federal, com outros 

países. 

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

Eu só digo que eu não sei qual é o calendário que os senhores estão 

construindo para votar tudo isso. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Deputado Hildo Rocha, essa 

integralização refere-se ao quê? Por gentileza, essa é a do Item 27? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É o PL 26.  

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Em função das muitas audiências 

públicas que teremos — o Sr. Levy certamente vai estar aqui outras vezes conosco 

—, poderia ser feita aqui uma transformação em requerimento de informação ou 

não? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Pode, sim. Tranquilo. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Portanto, nós transformamos a 

proposta em requerimento de informação, porque não se vai exigir a presença do 

Ministro aqui. Ele manda as informações. Caso, já de posse das informações, não... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Pode ser, até porque até o dia 20 é o 

prazo para votarmos os PLNs. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Não foi esclarecido, mas... 

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

transformaremos, então. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Pode... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Requerimento... Por 

favor. 

 O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Requerimento nº 27, do Sr. 

Deputado Ricardo Barros, Relator-Geral do nosso orçamento, que solicita à Sra. 

Ministra de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o 

quantitativo mensal de beneficiários do Bolsa-Família que não efetuaram o 

respectivo saque do benefício, o saldo total existente nessas contas no último dia de 
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cada mês e o quantitativo de beneficiários que se encontram na regra de 

permanência. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Presidente, os Itens 27, 28 e 29 

referem-se a requerimentos de informação do Relator-Geral. Eu acho que não existe 

nenhum inconveniente no fato de o Relator-Geral colher informações para elaborar o 

seu relatório.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ele está fazendo isso o 

tempo todo. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Então, eu acho que, se a Oposição 

tiver alguma coisa a opor, os Itens nºs 27, 28 e 29 são requerimentos de 

informação... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

requerimentos que estão aqui colocados nos Itens 27, 28 e 29 para subsidiar o seu 

relatório ou há necessidade... 

  Aqui o senhor está solicitando — deixe-me ver o último item — o quantitativo 

mensal. O senhor pede ao Presidente da Caixa Econômica... 

 O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Ele pede ao Presidente da Caixa, 

ele pede ao Planejamento... 

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

saber se ele está pedindo a presença ou apenas as informações. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu estou solicitando as 

informações, porque não consegui recebê-las ainda de ninguém. Quantos 

beneficiários do Bolsa Família não sacam o dinheiro? Qual é o saldo dessas contas? 

Esse dinheiro está na conta do beneficiário, não foi sacado. 

 Num encontro dos gestores do Bolsa Família, disseram que no ano passado 

ficaram 2 bilhões de reais na conta, sem saque. Achei um volume grande de 

recursos. Então, estou fazendo esse pedido de informações. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Podemos transformar 

em solicitação de informações, assinada pela CMO... 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... para que eles possam 

oferecer os dados para V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou pedindo informações. Quero 

saber quantos estão na regra de permanência. A regra de permanência, Sra. 

Presidente, é a seguinte: a pessoa já passou a ter renda familiar per capita acima de 

174 reais. Mesmo que a renda familiar per capita seja de até meio salário mínimo — 

quando falo de meio salário mínimo per capita, estou dizendo pai, mãe e três filhos, 

2 mil reais por mês de renda —, ele continua recebendo o Bolsa Família por 2 anos, 

numa tal de regra de permanência, não autorizada pela lei. Está numa portaria. A lei 

não autoriza essa regra de permanência. A lei diz que tem direito quem ganha até 

174 reais. Estou perguntando quantas famílias estão nessa regra de permanência. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. concorda com o 

requerimento de informações pela CMO.  

 Então, quero dizer ao Plenário que os requerimentos elencados nos itens 30, 

31 e 32, do Exmo. Sr. Deputado Ricardo Barros, Relator-Geral, serão transformados 

em requerimento de informações, assinado pela CMO. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 30, extrapauta.  

 Projeto de Lei nº 11, de 2015, da Presidente da República, que “abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e 

do Ministério Público da União, crédito especial no valor de R$ 50.273.243,00 para 

os fins que específica”. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - O Relator desse item 30 da pauta não 

está presente. Pediu a retirada de pauta. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O Relator do projeto é o Deputado 

Paes Landim. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Recebo a informação de que o 

Relator pediu a retirada de pauta. Acho que podemos passá-lo para a pauta de 

amanhã. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Na verdade, nós 

estamos em negociação. Nós estamos acordando uma pauta. A ausência dele, 

evidentemente, vai inviabilizar a votação da matéria, mas ela já está incluída na 
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pauta, para que nós não passemos por outra discussão sobre o mesmo assunto na 

próxima reunião.  

 Estão de acordo com a votação quando o Relator estiver presente? 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O item 31. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É um PLN de abertura de crédito? 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Abertura de crédito, 50 milhões. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sim. E tem outro PLN, acho que no 

item 32 ou 33. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esse é o item 31. Depois 

será o de S.Exa. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Tem outro agora, o item 31. 

 Projeto de Lei nº 18, de 2015, do Congresso Nacional, que “abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça em favor do Ministério 

da Justiça, crédito especial no valor de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de 

reais), para os fins que especifica.” 

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

Landim está vindo à Comissão e também o Deputado Gaguim. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - O Deputado Carlos Henrique 

Gaguim é o Relator. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Os dois estão vindo. 

(Pausa.) 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Encerrada a pauta de requerimento, 

Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estão de acordo com o 

item 31? (Pausa.) 

 De acordo. 

 Agora, temos o item 32. O Relator é o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Item 32. 

 Projeto de Lei nº 32, de 2015, do Congresso Nacional, que “abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 331.755.228,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
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 O Relator é o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Em relação a essa matéria, nós 

assumimos... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós só queremos saber 

se V.Exas. concordam. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Lógico. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Depois, entraremos em 

votação. (Pausa.) 

 De acordo. 

 Eu peço ao Vice-Presidente Jaime Martins que presida a votação, em função 

da reunião com os Ministros Nelson e Joaquim Levy, porque nós precisaríamos 

comparecer.  

 Veja bem, nós já fizemos uma pauta e agora vamos passar à votação. 

(Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós temos, por questões 

regimentais, de fazer a apreciação da ata da reunião anterior.  

 Havendo concordância do plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, por 

ter sido distribuída antecipadamente. 

 (Não identificado) - Perfeitamente, Presidente. 

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

conforme o estabelecido da alínea “f” do artigo 8º do Regimento Interno da 

Comissão, coloco em votação a ata da 12ª reunião extraordinária, realizada nos dias 

3 e 4 de novembro de 2015. 

 A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 A ata está em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

propor verbalmente aqui um requerimento de inversão de pauta, só com uma 

preocupação. O acordo está feito, votaríamos tudo por acordo. O meu temor é a 

Ordem do Dia. 

Eu proporia que votássemos em bloco as outras coisas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos tentar fazer uma 

votação em bloco aqui o mais rapidamente possível. As audiências... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu creio que o projeto de lei talvez 

não possa ser em bloco. Não sei se tem objeção regimental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós vamos votar 

rapidamente, Deputado. Eu acho que já tem consenso. Já definimos os pontos de 

consenso.  

 Eu vou colocar aqui da seguinte forma.  

 Vou pedir a concordância do Plenário para que os itens 26, 27, 28 e 29, que 

tratam de requerimento de informações... No item 26, de autoria do Deputado Hildo 

Rocha, é transformado em requerimento de informações ao Sr. Ministro Joaquim 

Levy a respeito dos assuntos relacionados ao Projeto de Crédito Adicional nº 26, de 

2015 e os Requerimentos nºs 27, 28 e 29 do Relator-Geral do Orçamento, Deputado 

Ricardo Barros, que solicita informações a respeito do programa Bolsa Família. 

 São requerimentos ao Ministro de Estado de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Presidenta 

da Caixa Econômica Federal. 

 Então, proponho que esses quatro itens sejam votados em bloco. 

 Não havendo Deputados inscritos para a discussão, declaro encerrada a 

discussão. 

 Em votação na bancada da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

(Pausa.) 
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 Aprovados, portanto, os itens 26, 27, 28 e 29 da pauta. 

 Eu queria também agora colocar em votação... 

 A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Permite-me uma observação?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, Presidenta. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu tenho a notícia de que o 

Presidente da Câmara acaba de convocar uma sessão para votação da repatriação, 

amanhã, ao meio-dia. 

 O que equivale a dizer que nós não conseguiremos votar no período da tarde. 

 Eu queria propor, apesar de que todas as Comissões estarem funcionando, 

que nós fizéssemos essa reunião da CMO durante a parte da manhã. 

 Temos que fazer uma escolha. Não tem jeito. Eu tenho chamado a atenção 

daqueles que não puderem comparecer, porque não há impedimento de se realizar 

a sessão. 

Eu particularmente quero dizer que, como Presidenta, faço questão de que 

todos estejam aqui. Eu tenho inclusive encaminhamentos CAE, mas eu tenho 

chamado a atenção para a questão do tempo, e a cada dia aperta mais o tempo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, ele está 

convocando para meio-dia, mas sabemos como funciona. Ao meio-dia não tem 

quórum para começar a votação. Então, ele está convocando para o meio-dia, mas, 

fatalmente, a Ordem do Dia deverá ser iniciada lá pelas 15 horas. A gente já 

conhece a estratégia do Presidente Eduardo Cunha: ele evita a sessão ordinária, 

porque nela temos o Pequeno Expediente e o Grande Expediente, e isso, aliás, tem 

causado a revolta de vários Deputados. Se houvesse sessão ordinária, fatalmente 

as votações começariam lá pelas 18 horas A estratégia dele, ao convocar para o 

meio-dia, não significa que a Ordem do Dia vai ser iniciada ao meio-dia. 

 Então, se V.Exa. marcar aqui a reunião por volta de 1 hora da tarde, a gente 

tem condições de avançar.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, nós precisaremos 

começar a reunião às 13 horas. Há entendimento? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Às 13 horas. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu queria fazer uma ponderação. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Há entendimento para 

as 13 horas? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sra. Presidenta... 

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

Jaime Martins que assuma a presidência, por favor. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente... 

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

questão de ordem? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Não, só quero fazer uma 

ponderação.  

 Amanhã, nós temos uma pauta, com o restante dos projetos, que, de fato, é 

polêmica. Preocupa-me o fato de nós começarmos esta reunião e não conseguirmos 

terminá-la. Será que, se a gente fizesse um esforço para hoje à noite, a gente 

adiantaria alguma coisa? Seria possível? 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Com a palavra o Deputado 

Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu já conversei com a Presidente. 

Existe outra agenda já assumida pelos Senadores. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Ah, sim, relativa à reunião. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Ela é inadiável. 

 A minha sugestão, Sr. Presidente, é que a gente inicie a reunião amanhã, às 

13 horas. Na hora em que se iniciar a Ordem do Dia, a gente suspende a reunião. 

Quando terminar a Ordem do Dia, a gente recomeça a reunião aqui e dá 

continuidade até o horário necessário. 

 Então, nós suspenderíamos a reunião, amanhã, durante a Ordem do Dia e 

recomeçaríamos ao final da Ordem do Dia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Na verdade, eu preciso 

avançar com a pauta aqui. Nós começamos já a discutir a reunião de amanhã sem 

terminar a de hoje aqui, porque nós temos temas acordados e precisamos votar. 
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 Nós marcamos a reunião para as 13 horas. Na parte da manhã, temos as 

demais reuniões. Sabemos que a Ordem do Dia começa ao meio-dia, mas não a 

votação, que deve se iniciar lá pelas 15 horas. 

 Então, está feito aqui o encaminhamento do Deputado Paulo Pimenta, que é 

mais ou menos na linha do Deputado Domingos Sávio, ou seja, mantém-se a 

reunião às 13 horas, o Colégio de Líderes, e, às 14 horas, aqui no plenário. E vamos 

avançar. Com o início da Ordem do Dia, a gente interrompe e retoma a reunião, na 

sequência da Ordem do Dia, até porque não sabemos se vai haver acordo ou se 

essa matéria, de amanhã, será realmente votada. Trata-se de matéria polêmica, que 

já entrou e já saiu da pauta, não é? 

 Então, fica feito esse encaminhamento. Se V.Exas. estiverem de acordo, com 

relação à amanhã, teremos reunião ordinária às 14 horas. 

 Nós temos aqui alguns requerimentos de audiência pública, que eu queria 

tentar votá-los em bloco. São eles: 

 Item 16. Requerimento nº 20, de 2015, do Sr. João Arruda, que “requer a 

realização de audiência pública para discutir o Orçamento na área da saúde”. Aqui 

nesta Comissão. 

 Item 17. Requerimento nº 21, de 2015, do Sr. Elmar Nascimento, que “solicita 

que seja convidado o Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo 

de Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre a repetição das ‘pedaladas fiscais’ 

em 2015”.  

 E nós vamos englobá-las ao nosso requerimento também a respeito das 

discussões sobre o superávit fiscal de 2015. 

 Item 22. Requerimento nº 26, de 2015, do Sr. Nilto Tatto, que “requer 

realização de audiência pública para debater prováveis cortes em programas sociais 

do Governo no Projeto de Lei Orçamentária para 2016 — PLOA 2016”. 

 Como S.Exa. pretende trazer movimentos sociais e discutir de forma ampla os 

programas sociais, e não só o Bolsa Família, mas outros programas também, e quer 

convidar aqui o Ministro Nelson Barbosa, então, eu acho que poderia apresentar um 

requerimento à parte para fazermos uma discussão mais ampla, a fim de que, na 

oportunidade, a gente não misture aqui com esses requerimentos relativos ao Bolsa 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2344/15  10/11/2015 
 
 

 34 

Família que são bastante específicos e dizem respeito a um tema que está sendo 

conduzido pelo Relator-Geral. 

 Então, vamos fazer uma audiência pública para discutir a área da saúde, uma 

audiência pública com os movimentos sociais e o Ministro Nelson Barbosa, do 

Ministério do Planejamento, e outra audiência pública para debater a questão do 

Bolsa Família, trazendo aqui aquelas pessoas que foram solicitadas pelo Governo. 

O Relator-Geral solicita que seja incorporado um representante dos Municípios. 

Buscaremos alguém, e o próprio Colégio de Líderes, amanhã, poderá trazer 

sugestões de nomes de Prefeitos que possam representar o municipalismo, talvez 

através da Federação Brasileira. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Frente Nacional de Prefeitos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Frente Nacional de Prefeitos 

ou da Federação Brasileira de Municípios, que é... 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, acho que o 

Paulo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deputado Jaime, são duas 

instituições extremamente representativas. Vimos, pelos eventos realizados aqui em 

Brasília, tanto a Frente Nacional de Prefeitos quanto a Federação Brasileira de 

Municípios, que as instituições são todas muito representativas. Eu acho que, pelo 

peso dos Municípios — Deputado Orlando, na verdade, eu acho que essa sugestão  

nasceu de um debate saudável entre nós —, deveriam ser escolhidas as duas 

instituições, cada um mandando um representante. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem. Se estiverem de 

acordo, não há inconveniente. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente... Sr. 

Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, Deputado Pompeo. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu queria solicitar, inclusive 

nominar a figura do Paulo Ziulkoski, que é o Presidente... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É o Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Ele poderá indicar um 

Município ou ele mesmo, se... 
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 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Não, não! Tem que ser ele, 

porque ele é emblemático nessa questão. Ele tem um conhecimento, uma 

amplitude. Não sei se cabe até um adendo por escrito. Eu posso fazer isso por 

escrito também. Eu acho que ele é o nome bem credenciado para isso. E ele tem 

interagido, a cada Marcha de Prefeitos, tem interagido muito. Inclusive, nos diálogos 

com a Presidente, ele é que tem sido sempre o interlocutor dos Municípios. 

 Então, eu acho que vai funcionar bem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu só quero dizer ao Deputado 

Pompeo de Mattos que já foi feito um debate aqui sobre essa matéria, mas faço a 

seguinte consideração. Nós convidamos a Frente Nacional dos Prefeitos e a 

Confederação Nacional dos Municípios — endereçamos convites aos Presidentes. 

Se eles puderem vir, ótimo; se não puderem vir, que indiquem alguém qualificado. 

Porque a agenda é complicada, e agenda com tanta gente é mais complicada ainda. 

Falo isso para não ficarmos impedidos de realizar o evento se ele não estiver 

presente. 

 Então, é dirigido ao Paulo Ziulkoski, mas ele veria quem é considerado mais 

adequado. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Está perfeito. Estou de acordo, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Combinado. Então, vamos 

aqui, apenas para não deixar dúvida, fazer o seguinte... 

 Item 17 da pauta. Requerimento nº 20, de 2015, do Sr. João Arruda, que 

“requer a realização de audiência pública para discutir o Orçamento na Área da 

Saúde” aqui na Comissão de Orçamento. 

 Item 23 da pauta. Requerimento nº 26, de 2015, do Sr. Nilto Tatto, que 

“requer a realização de audiência pública para debater prováveis cortes em 

programas sociais do Governo de forma ampla, com os movimentos sociais e com o 

Ministro do Planejamento”. 

 Alguns requerimentos dizem respeito ao Programa Bolsa Família. O item 19 

da pauta, Requerimento nº 22, de 2015, do Sr. João Fernando Coutinho, e o item 24 
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da pauta, de minha autoria, requerem audiência com a Ministra do Desenvolvimento 

Social do Governo e demais autoridades para debater assuntos relativos ao 

Programa Bolsa Família. Enfim, os representantes do municipalismo foram aqui 

citados. 

 Enfim, são esses os convidados por esse item. 

 Há também o requerimento de audiência pública para discussão das contas 

de 2014 com o Ministro Relator, outros Ministros do Tribunal de Contas da União, a 

Advocacia-Geral da União e o Ministro do Planejamento, com as questões relativas 

às contas de 2014. 

 Há também requerimento de audiência pública para a discussão do superávit 

ou do déficit fiscal, as metas fiscais de 2015. 

 Então, uma vez que existe acordo para a realização de todas essas 

audiências públicas eu já quero colocá-las em votação. 

 Peço... Nobre Deputado, se V.Exa. quiser fazer o uso da palavra 

rapidamente, porque... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Solicito inversão de 

pauta. É para colocar o Projeto de Lei 18/15 em votação também... 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Não vai ser global, vai? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vai ser global. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Global. 

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

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Se for global, não 

precisa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Fui solicitado aqui, por 

questão regimental, a fazer uma leitura rapidamente dos requerimentos. 

 Item 17. Requerimento nº 20, de 2015, do Sr. João Arruda. 

 Requerimento nº 21, de 2015, do Sr. Elmar Nascimento, que convoca o 

Procurador do Ministério Público para discutir  as pedaladas fiscais de 2015. 

 Requerimento nº 22, de 2015, do Sr. João Fernando Coutinho, que requer 

audiência pública para tratar do Programa Bolsa Família. 
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 Requerimento nº 23, de 2015, do Sr. Jaime Martins, de minha autoria, que 

“requer audiência pública para debater a prestação de contas da Presidente da 

República — exercício financeiro de 2014”. 

 Requerimento nº 24, de 2015, que “requer a realização de audiências públicas 

para debater sobre a prestação de contas da Presidente da República — exercício 

financeiro de 2014”. 

 Requerimento nº 25, de 2015, de minha autoria, que “requer a realização de 

audiências públicas para debater sobre a prestação de contas da Presidente da 

República — exercício financeiro de 2014”. 

 Requerimento nº 26, de 2015, do Sr. Nilto Tatto, que “requer a realização de 

audiência pública para debater prováveis cortes aos cortes em programas sociais do 

Governo no Projeto de Lei Orçamentária para 2016 — PLOA 2016”. 

 Requerimento nº 27, de 2015, item 24 da pauta, de minha autoria também, 

que “requer a realização de audiência pública para debater a necessidade de cortes 

no Programa Bolsa Família”, que aqui já foi amplamente discutido  

 Requerimento nº 28, de 2015, também de nossa autoria, que “requer a 

realização de audiência pública para debater a mudança de meta fiscal por meio do 

PLN nº 5, de 2015”.  

 Então, eu coloco em discussão todos esses requerimentos de audiência 

pública. (Pausa.) 

 Não havendo Parlamentares inscritos para discutir, declaro encerrada a 

discussão. 

 Em votação na representação da Câmara Federal. 

 Os Srs. Parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovados. 

 Coloco em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovados. 

 Nós temos acordo para votar, pela sequência, os seguintes itens: 
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Item 2. Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas apresentado ao 

Projeto de Lei nº 01, de 2015. 

Item 6. Aviso do Tribunal de Contas que “encaminha cópia do Acórdão nº 

2.221, de 2015, referente às obras de complementação, intervenções estruturais do 

projeto de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental das bacias 

dos Rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, no Estado do Rio de Janeiro”. 

Item 7. Mensagem do Supremo Tribunal Federal que “encaminha, nos termos 

do art. 56, da Lei Complementar nº 101, de 2000, relatório das contas do Supremo 

Tribunal Federal, relativas ao exercício de 2010”. Relator: Senador Davi Alcolumbre. 

 Item 9. Mensagem, da Presidente da República, que “encaminha, em 

cumprimento ao art. 15, da Lei nº 12.593, de 2012, o Relatório Anual de Avaliação 

do Plano Plurianual 2012-2015, ano base 2014”. Relator: Deputado Zeca Dirceu. 

 Item 8. Mensagem nº 6, de 2014, da Presidente da República, que 

“encaminha, em cumprimento aos arts. 84, inciso XXIV e 49, inciso IX, da 

Constituição Federal, combinado com o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, o volume anexo, que compreende as Contas da Presidência da 

República relativas ao exercício de 2013”. Relatora: Deputada Flávia Morais. 

 Item 15. Aviso nº 11, de 2015, do Tribunal de Contas da União, que 

“encaminha, em cumprimento à Constituição Federal de 1998, o Relatório de 

Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao segundo trimestre de 2015”. 

Relator: Deputado Pedro Fernandes. 

 Aviso nº 8, de 2015, do Ministério da Fazenda, que “encaminha, em 

cumprimento à Lei nº 11.817 de 2008, art. 10, o Relatório de Desempenho do Fundo 

Soberano do Brasil referente ao primeiro trimestre de 2015”. Relator: Deputado Lelo 

Coimbra. 

 São esses os itens que estão em discussão e em votação conjunta. 

 Em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo Parlamentares escritos para discussão, declaro encerrada a 

discussão. 

 Em votação na representação da Câmara Federal. 

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

 Aprovados. 
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 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovados. 

 Temos agora o item 30, extrapauta. Indago se o Relator Paes Landim está 

presente. (Pausa.) Não está.  

 Passamos ao item 31. Projeto de Lei nº 18, de 2015, que também não consta 

da pauta, portanto é extrapauta.  

O item 32 é o PLN 32, de 2015. 

 Vou  colocar em votação primeiro a inclusão na pauta. 

 Em discussão a inclusão na pauta do item 31, Projeto de Lei nº 18, de 2015, 

bem como a inclusão na pauta do PLN 32, de 2015. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Peço a palavra para 

discutir o 32. 

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

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sr. Presidente, nas 

últimas semanas, os Municípios inundados vêm sendo prejudicados em função da 

falta de recursos a serem repassados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado, nós não estamos 

discutindo ainda os projetos, somente a inclusão na pauta. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sim. Por isso, eu quero 

que o inclua. V.Exa. abriu para discussão. Eu estou dizendo por que quero que seja 

incluído. 

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

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Então, eu quero dizer 

que há um empenho de todos para poder ajudar a resolver o problema que está 

acontecendo com relação aos Municípios inundados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem.  

 Continua em discussão. 

 Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN -Sr. Presidente, eu queria só uma 

informação com relação ao Projeto de Lei nº 18, que estamos incluindo extrapauta e 
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que abre crédito a favor do Ministério da Justiça, como também em relação ao item 

32. Nós estamos votando crédito original ou substitutivo feito pelo Relator? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O substitutivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu não li os relatórios. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - A minha única sugestão é que 

pudéssemos acordar para iniciar amanhã votando esses projetos. Nós não 

conhecemos o relatório. Ele não foi publicado ainda. A nossa assessoria ainda não 

fez a avaliação. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu pensei em acrescentar alguns 

bilhões de reais, mas eu fiz um relatório em cima do original. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Nós também. 

Praticamente não houve mudança. 

 São só emendas. Não há substitutivo.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Foi o relatório original, Senadora. 

V.Exa. tem toda razão em querer verificar isso. É relevante. O projeto que o 

Deputado Jaime leu, como o Relator não está presente, não foi colocado em 

votação. O que nós estamos votando é o projeto que eu tive a oportunidade de ser 

Relator. E nós relatamos pela aprovação do texto original, destacando o que o 

Deputado Caio já mencionou, que contempla, dentre outras coisas, uma 

suplementação orçamentária que permite ao Governo cumprir uma obrigação 

constitucional de repassar os royalties para Municípios que têm áreas inundadas e 

que estão com dotação orçamentária esgotada. 

 Então, há vários Municípios brasileiros, seguramente do Estado de V.Exa., do 

Estado de Minas Gerais, de outros Estados, que o Governo está impossibilitado de 

repassar os recursos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Domingos Sávio, 

eu acho que, com relação ao seu projeto, não vai haver questionamento, porque 

V.Exa. está relatando de acordo com o projeto. Acho que a Senadora não está 

questionando esse caso. Apenas no caso do Deputado Carlos Henrique Gaguim, em 

que houve acatamento de emendas.  

 Indago se é possível aprová-lo, incluí-lo extrapauta, ou se V.Exa. prefere 

deixar para amanhã. 
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 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - É que eu não conheço as 

emendas. Talvez o Deputado pudesse explicar, para não termos dúvidas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, incluímos na pauta, 

votamos primeiro o do Deputado Domingos Sávio, que não tem problema, e, na 

sequência, se o Deputado Carlos Henrique Gaguim nos convencer, nós votamos o 

relatório dele também. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - E, se houver dúvida, é só 

combinar com o Deputado. Nós não vamos retirar, mas deixar para votar amanhã, 

para termos um diálogo sobre isso. 

 No seu caso, Deputado Domingos Sávio, há emenda? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não. É o projeto original do 

Governo 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - O que tem de destaque? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não tem destaque. Eu só 

mencionei que o projeto é de iniciativa do Governo. Eu fiz um comentário num tom 

de brincadeira de que eu tive o desejo de acrescentar, porque há muitas demandas. 

Mas nós tivemos a prudência de não acrescentar nada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos lá, então. Daqui a 

pouco, vai começar a Ordem do Dia, e não conseguiremos votar. 

 Não havendo mais Parlamentares inscritos para a discussão da inclusão na 

pauta, eu volto a incluir na pauta o Projeto de Lei nº 18, de 2015, e o PLN 32, de 

2015. 

 Não havendo Deputados inscritos para o debate, encerro a discussão. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovados. 

 Em votação na representação do Senado Federal.  

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

 Aprovados. 

 Eu vou colocar primeiro em votação, como é um extrapauta, o Projeto do 

Deputado Domingos Sávio. 
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 V.Exa. tem a palavra, Sr. Relator, para, em breves minutos, fazer a 

sustentação do seu relatório. 

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

 Apenas para esclarecer aos colegas que esse projeto de iniciativa do 

Executivo trata de suplementação orçamentária para diversos Ministérios, rotinas 

ministeriais, mas destaco uma delas, que impõe como urgência o fato de que 

diversos Municípios brasileiros, mais especialmente aqueles da Bacia do Rio 

Grande, que fornecem as suas águas para usinas como Itaipu, são beneficiários de 

royalties provenientes da inundação dos Municípios, e esse dinheiro está em caixa. 

Itaipu e outras usinas hidrelétricas têm que fazer de maneira compulsória essa 

contribuição, mas o repasse só pode ser feito havendo a dotação orçamentária. A 

dotação orçamentária esgotou-se, e os Municípios já estão há 2 meses sem receber, 

alguns entrando em colapso, porque tinham a expectativa de esse dinheiro estar no 

seu fluxo de caixa. 

 Portanto, é fundamental, para diversos Municípios que são sedes de 

barragens e, portanto, têm parte de suas áreas inundadas, em Minas Gerais e em 

todo o território nacional, pelo menos, em boa parte, receberem aquilo que é de 

direito. 

 Por isso, eu peço a todos os colegas a aprovação desse PL 32, que tive a 

oportunidade de relatar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Indago se existem 

Parlamentares inscritos para a discussão do PLN 32. 

 Com a palavra o Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, serei breve, mas, agora 

que é o momento de, então, discutir o mérito, quero ressaltar que fui procurado por 

muitos dos Prefeitos de Municípios inundados, como foi dito aqui, e, sabendo da 

autoria do relatório do Deputado Domingos Sávio, fui um dos Deputados que o 

procurou para que nós pudéssemos fazer o quanto antes esse relatório. E, com a 

crise política que temos hoje, sabendo da dificuldade de receita, principalmente dos 

Municípios, que, a cada dia, têm mais gastos e despesas e menos recursos, quero 

dizer que esse PLN pode ajudar os Municípios a cumprir com seus compromissos 

financeiros. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2344/15  10/11/2015 
 
 

 43 

 Portanto, estamos aqui defendendo, como foi o compromisso nosso com os 

Prefeitos e a população dos Municípios inundados, que nos têm dado a 

oportunidade de representá-los, a aprovação desse PLN, que vai dar condição ao 

Governo de cumprir o pagamento dos royalties da energia.  

Quero só ressaltar isso. Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Continua em discussão o 

PLN 32. (Pausa.) 

 Não havendo mais Parlamentares inscritos para a discussão, declaro 

encerrada a discussão. 

 Passo à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que aprovam o relatório do Deputado Domingos Sávio 

sobre o PLN 32 permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Passo à votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que aprovam o relatório do Deputado Domingos Sávio 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Possamos à discussão e votação do PLN 18, de 2015. 

 Com a palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim, para fazer a sustentação 

do seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Encaminhamos, para 

esse projeto, o parecer, e uma emenda que nós acatamos é pela aprovação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Indago à Senadora e aos 

Srs. Deputados se querem fazer a discussão sobre o PLN 18, de 2015. (Pausa.) 

 Não existe nenhuma manifestação do Plenário. Portanto, não existem 

Parlamentares inscritos para a discussão. 

 Declaro encerrada a discussão. 

 Passamos à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 
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 Aprovado. 

 Passo à votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Nós estamos caminhando para o final da nossa reunião e achamos por bem, 

com a concordância de todos os presentes, suspender a presente reunião e retornar 

amanhã, quarta-feira, às 14 horas. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu faço um apelo 

para que possamos encerrar a reunião. Eu acho que, dentro da mesma data, é uma 

rotina nossa. Mas nós vamos ter uma reunião amanhã, quarta-feira, dia em que a 

Casa está repleta, em um horário em que não há nenhuma razão para não 

conseguirmos viabilizar o quórum regimental, com a presença efetiva de Deputados 

e Senadores. 

 Então, nos termos regimentais, eu faço um apelo a V.Exa. para que nós 

possamos encerrar a reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu quero, inclusive, lembrar 

que, amanhã, nós vamos fazer aqui a leitura e iniciar a discussão da LDO. Um  

processo em que nós estamos já bastante atrasados, não é? Deveríamos tê-la 

aprovado antes do recesso de julho.  

Então, amanhã, vamos iniciar a leitura e a discussão da LDO. Se houver um 

encaminhamento adequado, poderemos votá-la amanhã ainda. 

 Não havendo concordância para a suspensão da reunião, quero declarar o 

seu encerramento, antes, porém, convocando reunião para amanhã, quarta-feira, dia 

11 de novembro, às 14 horas, neste plenário. 

 Muito obrigado a todos. 

 Está encerrada a reunião. 

 

 

 


