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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Há número regimental 

para a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos. 

 Declaro iniciada a 14ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

 Informo que as matérias estarão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica, 

localizados nas bancadas. 

 Há quórum na Câmara dos Deputados para deliberação e também no Senado 

Federal. 

 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, através do 

correio eletrônico, aos gabinetes dos membros e Lideranças partidárias nessa data. 

 Nós iniciaremos a nossa votação, conforme informações do Deputado Hildo 

Rocha, a partir do ponto subsequente aos itens que foram votados na reunião 

anterior. Item 10. 

 Eu peço ao Deputado Ricardo Barros, por favor, que faça a leitura da matéria 

extrapauta, que aqui está. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Votaremos os seguintes itens: 

 Item 10, extrapauta. 

Projeto de Lei (CN) nº 11/15, 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 Relator é o Deputado Paes Landim. 

 Item 11, extrapauta. 

Projeto de Lei (CN) n° 15/15, da Presidente da República, que “abre ao 

Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Saúde e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial no valor de 

R$1.000.000,00, para os fins que especifica”.  
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 O Relator é o Senador Raimundo Lira. 

 Item 12, extrapauta. 

Projeto de Lei (CN) nº 17/15, da Presidente da República, que “abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, crédito suplementar no valor R$17.470.517,00, para reforço de 

dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 

 O Relator é o Deputado Hildo Rocha.  

 Item 13, extrapauta. 

Projeto de Lei (CN) n° 27/15, da Presidente da República, que “abre ao 

Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres e da Controladoria-Geral da União, crédito suplementar 

no valor de R$44.355.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente”. 

 A Relatora é a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 São esses os itens, Sra. Presidente. 

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

o Plenário sobre a possibilidade — se houver, logicamente, o entendimento de todos 

— de votarmos esses itens extrapauta em bloco, para que possamos voltar à 

reunião sobre a LDO, PLN 5. 

 Estão de acordo? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Requeiro, Sra. Presidente, votação 

em globo dos itens... 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem pediu a palavra? 

Deputado Caio? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu. Sra. Presidente, foi só para 

entender. Nós temos Relatores ad hoc aqui. Eles não fariam a leitura do relatório na 

ausência do Relator? 

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

acompanha todas as matérias, inclusive pela Internet, que está aí, e pelos relatórios 

que são enviados até as salas, quando eles pedem, especificamente, através de 

documentos. A proposta, visto que nós temos uma pauta intensa hoje, é que 
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possamos votar em bloco. Como a matéria extrapauta é do conhecimento de todos, 

e parece que não há qualquer divergência, se V.Exa. estiver de acordo... 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Vamos acolher o procedimento de 

V.Exa., que tem sempre conduzido esta Comissão com clareza. Acho que vale a 

pena acolhermos a sua sugestão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada, 

Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou requerer, Sra. Presidente, e 

V.Exa. coloca em votação. 

 Requeiro votação em globo dos itens 10, 11, 12 e 13 da pauta, Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pergunto se alguém 

quer discutir a proposta da votação em globo. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir na Câmara, vamos passar ao Senado 

Federal. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, aprovada a votação em globo. 

 Passaremos à votação.  

 Deputado, V.Exa. já leu item por item? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Já.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Especificou? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou ler novamente, então. Já 

havia lido a pauta. Vou ler novamente. 

 São estes os itens que serão votados em globo: Projeto de Lei do Congresso 

Nacional nº 11/15; Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 15/15; Projeto de Lei do 

Congresso Nacional nº 17/15; Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 27/15. São 

esses os itens para votação em globo, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Portanto, tendo sido a 

extrapauta e a votação globalizada admitidas, eu vou declarar a inadmissibilidade 

das emendas apresentadas e, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 

da Resolução nº 1/2006 do Congresso Nacional, nós vamos declarar inadmitidas as 

emendas indicadas pelo Relator do seu voto. 

 Está em discussão a votação global. (Pausa.) 
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 Não havendo quem queira discutir, aprovada no Senado. 

 Em votação agora todos os itens apresentados extrapauta. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovados. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovados. 

 Todas as matérias irão em seguida ao Congresso Nacional. 

 Eu queria acrescentar, principalmente ao Senador Ricardo Barros, que nós, 

daqui para frente, teremos uma pauta extremamente importante para esta 

Comissão. Há um compromisso que é assumido por todos os Senadores e 

Deputados. O País com toda a crise que passa e suas dificuldades, pela intenção 

colocada previamente por todos os partidos e seus devidos Líderes, não terá desta 

Comissão nenhuma procrastinação, nenhuma atitude de titubear sobre essas 

questões. Cada um terá a sua posição, mas nós vamos oferecer a esse País um 

orçamento, se todos votarem e Deus permitir. 

 Portanto, vamos voltar à Mesa, às nossas negociações, para que, em 

seguida, nós possamos nomear um Relator ad hoc para ler a LDO. 

 Vamos, então, tratar agora do PLN 5, na mesa do entendimento. 

 Está suspensa a sessão por 30 minutos. 

 (A reunião é suspensa.) 

  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 14ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

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

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. aguarde eu ler o 

item inicial da Ordem do Dia, por favor. 

 Item 1 da pauta.  

 Apreciação do 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 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2386/15  11/11/2015 
 
 

 5 

as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras 

providências”. 

 Antes de passar a palavra ao Relator, Deputado Ricardo Teobaldo, concedo a 

palavra ao Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sra. Presidenta. 

 Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, sem sombra de dúvida, o 

nosso País atravessa uma crise econômica oriunda de uma crise política que tem se 

generalizado nos mais diversos segmentos da sociedade e tem causado uma 

preocupação a todos os brasileiros, de Norte a Sul do País. A solução desta crise 

passa necessariamente, lógico, por uma reformulação exatamente na forma de se 

fazer com que as decisões políticas possam atender aos reclamos da sociedade 

brasileira. 

 Não resta dúvida de que hoje o grande reclamo da sociedade brasileira é a 

sua indignação com relação aos procedimentos que foram adotados pelas políticas 

governamentais, pela política do Governo Federal, exatamente no exercício de 

2014, no que diz respeito à execução financeira por parte do Governo Federal, que 

chamou atenção do País inteiro. Foi até batizada a forma aviltante do Governo nas 

liberações dos recursos, sem o devido lastro e sem a devida preocupação legal, que 

se transformou no termo vulgar “pedaladas fiscais”.  

 Transformou-se também numa preocupação muito grande quanto à 

visibilidade do Congresso Nacional, que ainda está ileso a uma contaminação por 

parte dessa má gestão na política financeira do País. Há a expectativa exatamente 

no seu papel número um de fiscalizar, princípio básico inclusive do Poder 

Legislativo, e no seu papel de elaborar a propagação das leis orçamentárias, todas 

elas concatenadas dentro de um projeto de lei que faz com que nós tenhamos uma 

engrenagem lógica na formatação dessas leis.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. concluiu? 

(Pausa.) 

 Deputado Fábio Ramalho, o Deputado Danilo Forte pede a atenção de V.Exa. 

às palavras dele. 

 Pois não, Deputado Danilo Forte. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, dentro dessa lógica, que 

inclusive é a lógica que foi orientada pela instrução normativa que rege esta 

Comissão, nós temos um projeto de planejamento. E hoje o Brasil peca muito por 

uma ausência de planejamento de longo prazo. Nós não temos planejamento de 

longo prazo, e isso tem feito com que as políticas públicas não tenham consistência, 

haja vista, inclusive, esse grande debate que está sendo feito no Congresso 

Nacional e no País até por uma política pública importante para o País, como essa 

questão da sobrevivência dos nordestinos, que são acolhidos única e 

exclusivamente hoje pelo Bolsa Família, mas, devido exatamente a uma projeção de 

longo prazo numa política de planejamento do País, nós não temos uma política de 

planejamento.  

 E o que é que nos dá uma política de planejamento num prazo ainda curto 

para uma nação, para um país? É o PPA. O Plano Plurianual é a base que dá 

sustentação aos orçamentos anuais dentro de um planejamento para 4 anos. E nós 

estamos encerrando um ciclo e iniciando um novo ciclo. Nós estamos encerrando o 

ciclo do PPA, que se exaure agora em 2015, e iniciando um novo ciclo do PPA, que 

se inicia exatamente em 2016.  

 Então, até para dar embasamento e para depois não haver um 

questionamento de que nós possamos ter aprovada exatamente uma lei 

orçamentária sem estar devidamente embasada, podendo até causar alguma 

contradição com relação ao Plano Plurianual, seria correto, seria embasado, seria 

uma coisa, uma ação importante desta Comissão se ela tivesse a compreensão de 

que, primeiro, nós deveríamos aprovar o PPA, a partir do PPA, numa derivada, 

aprovar a LDO e, consequentemente, aprovar a Lei Orçamentária Anual — LOA, até 

porque a Constituição é muito clara quando diz que a LOA só pode iniciar o seu 

debate após a aprovação do PPA no Plenário do Congresso Nacional. Está 

registrado, inclusive; é norma constitucional.  

 E não é costume desta Comissão nem é prática nossa, dentro o Congresso 

Nacional, ferir a Constituição nos seus ditames com relação ao que ela diz de prazo 

e de organograma de votação para as nossas matérias, até porque nós não vamos 

trazer a alcunha de pedaladas para a Comissão Mista de Orçamento. Quem fez 
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pedalada e quem está aí no desgaste público e notório perante a opinião pública 

nacional não é o Congresso Nacional, não é o Poder Legislativo.  

 O Poder Legislativo ainda é uma âncora em que o povo pode se abrigar para 

buscar exatamente consertar, resolver e punir essas incoerências que levaram o 

País a esta frustação e a esta crise que nós estamos vivendo, uma crise, inclusive, 

que criou um problema muito sério para esta Comissão, até porque retardou a 

análise sobre as leis orçamentárias, porque uma hora é déficit, uma hora é 

superávit; uma hora o déficit é de tanto, uma hora o superávit é de tanto; uma hora 

nós vamos vender ativos que não existem, que não estão aprovados pelo 

Congresso Nacional, como ocorre agora, na lei de receitas, que querem vender um 

pedaço da Amazônia, objeto, inclusive, de muita luta tradicional do povo brasileiro na 

manutenção e na defesa da Amazônia, e agora está na lei de receitas, para o ano 

que vem, a venda de um pedaço da Amazônia para poder cobrir o rombo, o déficit, o 

malfeito que foram feitos com as contas públicas do País. 

 Então, a minha questão de ordem é no sentido de se poder dar um 

organograma razoável, para gerar uma credibilidade na Comissão Mista de 

Orçamento e para fazer com que o Congresso Nacional tenha a altivez necessária 

no respeito à opinião pública nacional, no que diz respeito à elaboração da lei mais 

importante do País, que é a Lei Orçamentária. Que nós comecemos pelo princípio. E 

o princípio da Lei Orçamentária está, primeiro, na avaliação e na aprovação do PPA, 

posteriormente na LDO e, consequentemente, na Lei Orçamentária, conforme reza a 

Constituição brasileira. 

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

V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Questão de ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ...mas quero lembrar 

aqui que V.Exa. usou quase 15 minutos. Nós vamos pedir que haja poder de síntese 

em cada pessoa. São todos políticos e podem colocar as questões de forma mais 

abreviada para que todos entendam. 

 Eu quero esclarecer... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Agradeço, Presidente. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada, 

Deputado Danilo Forte. V.Exa. é sempre atuante nesta Comissão. 

 Eu quero dizer o seguinte: nós pegamos a Comissão, a despeito dos 

Presidentes e Relatores que por aqui passaram, com um trabalho atrasado de 25 

anos. Há muita coisa a se fazer. Ainda não há nenhuma perfeição e não haverá 

nenhum desacato do ordenamento dos trabalhos desta Comissão. 

 Portanto, eu dou a palavra agora ao Relator para que ele faça a leitura... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Uma questão de ordem, Sra. 

Presidente. 

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

Deputado Hildo Rocha para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, primeiro eu queria 

cumprimentá-la pela atuação... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É só a questão de 

ordem? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É uma questão de ordem em relação ao 

art. 143 da Resolução nº 1, de 2006-CN. 

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

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O art. 143 da Resolução nº 1 reza o 

seguinte:  

  “Art. 143. As modificações introduzidas pelos 

Relatores aos projetos de lei em tramitação na CMO 

dependerão da apresentação e publicação da respectiva 

emenda.” 

 Lembro que o Regimento Comum do Congresso Nacional diz que toda 

publicação tem que se dar no Diário do Congresso Nacional. Houve uma 

modificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias da forma como veio da Presidência 

da República. Depois, surgiram vários adendos. O último adendo apresentado pelo 

Sr. Relator e lido aqui, o Adendo nº 4 — não falo do Adendo nº 5, que foi 

apresentado apenas ali na sala das Lideranças —, traz uma novidade que inclui um 

anexo novo no PPA.  
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 Portanto, a questão de ordem é: se o art. 143 diz que, quando há uma 

modificação... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só uma pergunta: V.Exa. 

falou PPA? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - LDO. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, agora V.Exa. falou 

PPA.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É LDO.  

 O art. 143 diz assim, Sra. Presidente: 

“Art. 143. As modificações introduzidas pelos 

Relatores aos projetos de lei em tramitação na CMO 

dependerão da apresentação e publicação da respectiva 

emenda.” 

 Como o adendo é uma emenda, há necessidade de que seja feita a 

publicação. O que diz o Regimento do Congresso Nacional? Todos os atos do 

Congresso Nacional têm que ser publicados no Diário do Congresso Nacional. Isso 

não se deu. 

 Portanto, nós não podemos votar nenhuma matéria com relação a isso sem a 

publicação. Não foi feita a publicação. A publicação se deu tardiamente, no sistema 

da Internet. Quando foi distribuído aqui, inclusive, não havia esse anexo que traz 

essa novidade, que é o PPA na LDO — pela primeira vez, o PPA na LDO. As 

prioridades do PAC, que deveriam estar no PPA, estão na LDO. 

 Eu pedi que, até a próxima terça-feira, nós possamos encaminhar e 

apresentar... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. já levantou a 

questão de ordem. Vamos tratar da questão de ordem. Depois, se V.Exa. quiser 

fazer alguma proposta, fala em outro momento. 

 V.Exa. falou sobre a questão do prazo útil. Realmente, ontem, foi apresentado 

o adendo. É uma questão que teria que ter a publicação em 2 dias úteis, mas essa 

questão sempre foi dirimida com o apoiamento da maioria. Eu vou relembrar a 

V.Exa. que nós tratamos desse assunto na reunião anterior. Quando ele veio com o 
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adendo, nós pedimos isso. A Internet substitui hoje, conforme entendimento, a 

publicação no Diário do Congresso Nacional. Portanto, já está na Internet. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Então, Sra. Presidente, teria que ter 

sido modificado o nosso Regimento. Nós aprovamos recentemente uma nova 

resolução, em que se cria inclusive a quantidade de relatorias. Mas, se houvesse 

dificuldade de se publicar no Diário do Congresso Nacional, poderia ter sido feito 

nessa última resolução que foi aprovada. Então, o entendimento é o de que continua 

sendo o próprio Congresso Nacional, porque recentemente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois é, o Congresso 

Nacional já tem essa questão de ordem resolvida e a substituição aceita.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Então, eu gostaria de tomar 

conhecimento, porque não conheço. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Realmente, V.Exa. pede 

um acervo de coisas que nós temos que ter à mão para responder a V.Exa. 

 Essa questão de ordem que V.Exa. levanta sobre a publicação já foi resolvida 

no Congresso Nacional, e a Internet já substituiu o Diário do Congresso Nacional.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, eu gostaria só de 

lembrar... 

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

Deputado Danilo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pois não. Fique à vontade. 

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

V.Exa. que a maioria absoluta dos membros aceitou inclusive que, se publicado na 

Internet, hoje nós poderíamos passar à leitura da LDO. 

 Deputado Danilo Forte, eu peço poder de síntese, por favor.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quero só lembrar à Comissão que nós 

estamos ferindo o art. 165 da Constituição Federal, no § 1º e no § 2º. 

 O art. 165 diz o seguinte: 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 
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III - os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal (...).”  

 Não vou nem ler todo, porque V.Exa. está com pressa. 

“§ 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias 

compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal...”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, eu vou pedir a 

V.Exa. que leia devagar, porque agora eu não estou entendendo o que V.Exa. está 

falando. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. pede para eu apressar, eu 

apresso. V.Exa. pede para eu ir devagar, eu vou. 

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

eu estou às suas ordens. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu sou obediente, eu sou obediente. 

Não é de hoje que V.Exa. manda em mim, não. (Risos.) 

 O artigo 165, no §1º, diz o seguinte: 

“Art. 165............................................................. 

........................................................................... 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal (...). 

§2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 

as metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 

das agências financeiras oficiais de fomento.” 
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 Isso significa dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias obedecerá ao Plano 

Plurianual. Se nós não temos Plano Plurianual, nós não temos referência para poder 

fazer a LDO.  

 É só isso. 

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

 Respondendo à questão de ordem do Deputado Hildo Rocha, leio o art. 2º da 

Instrução Normativa nº 4, relativo a essas publicações: 

“Art. 2º. Para os efeitos desta Instrução Normativa, 

considera-se avulso eletrônico todo e qualquer documento 

eletrônico que corresponda a um ou a mais documentos 

físicos constantes de processado de matéria ou 

proposição legislativa e que esteja publicado na 

respectiva página de tramitação da matéria ou proposição 

legislativa nos sítios do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional na Internet.” 

 Está aqui à disposição de V.Exa. Ofereço uma cópia ao Deputado Hildo 

Rocha. 

 Passamos à leitura da LDO pelo Deputado Ricardo Teobaldo. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente... 

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

Deputado Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, eu não sei se 

foram distribuídas cópias do relatório. É possível? 

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

distribuição eletrônica em tudo, porque numa época como esta... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não há como? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. tem acesso. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Está aqui, então, o relatório? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está, com certeza. Esse 

relatório já foi distribuído há tempo. 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Está bem. Muito obrigado. Era só 

para uma gentileza, no caso de alguém não ter o relatório. Eu particularmente estou 

sem o relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu só estou pedindo que 

as pessoas façam uso do instrumento eletrônico, porque ele nos ajuda bastante. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Está resolvido, Sra. Presidente. 

Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada, 

Deputado Samuel Moreira. 

 Com a palavra o Deputado Ricardo Teobaldo. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Adendo nº 1, Parecer 

Preliminar. 

 O dispositivo trata de alterações do parecer preliminar. As alterações 

permitiram a elaboração do Anexo de Prioridade, com emendas de bancada 

impositivas. Poderão ser elaboradas emendas de Relator contemplando obras e 

empreendimentos de caráter estruturante em andamento ou com projeto executivo 

aprovado, mediante indicação das bancadas estaduais do Congresso Nacional, 

conforme procedimento específico pela Presidência da CMO, numa ação que 

beneficie cada Estado ou o Distrito Federal, contemplando obras e 

empreendimentos de caráter estruturante em andamento ou com o projeto executivo 

aprovado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esse é o adendo ao 

relatório preliminar que faltava ser lido. 

 Vamos abrir a discussão. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente... 

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

Ricardo Barros. 

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

um pedido ao nosso Relator, Deputado Ricardo Teobaldo. Ele está propondo um 

desconto: que nós possamos deduzir da meta fiscal 30 bilhões de reais em 

execução do PAC. É o Adendo nº 5. 
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 Sr. Relator, isso dá flexibilidade, vamos dizer, ao não cumprimento da meta 

fiscal estabelecida. É natural, como estamos num momento de grande recessão, em 

que não há uma previsibilidade da arrecadação, mas, para o bem aqui da nossa 

Comissão de Orçamento e do Parlamento, eu sugiro que V.Exa. reduza para 20 

bilhões de reais essa possibilidade do desconto da meta fiscal, porque isso exigirá 

do Governo mais rigor no cumprimento da meta estabelecida pelo Congresso 

Nacional. Então, solicito ao Relator que acate a solicitação. Isso nos deixa em uma 

situação mais confortável. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Eu não vejo dificuldade em 

acatar isso. Está acatada a solicitação do Deputado Ricardo Barros. Toda a 

construção desse relatório foi feita em entendimento com a Comissão de 

Orçamento, sempre em debate, sempre em discussão. Então, eu já vou ler o 

Adendo nº 5 com o desconto da meta, em vez R$ 30 bilhões, R$ 20 bilhões.  

 Então, Sra. Presidente, está acatada a solicitação do Deputado Ricardo 

Barros. Vamos já incluir no Adendo nº 5 o valor de R$ 20 bilhões, em vez de R$ 30 

bilhões. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero fazer um 

esclarecimento, porque há uma dúvida. Nós estamos já tratando do Adendo nº 5, 

mas ainda temos a discussão do parecer preliminar. Quero lembrar V.Exa. que o 

parecer foi lido e não foi ainda discutido nesta Comissão. Então, mesmo que V.Exa. 

o acate, terá que agora elaborar novamente o Adendo 5 com o valor de R$20 

bilhões, apresentado ao Plenário. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Já com o valor de R$20 bilhões. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E nós vamos passar à 

fase do debate do relatório preliminar apresentado por V.Exa.  

 As inscrições estão abertas para quem queira discutir o relatório preliminar. 

(Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir... 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, queremos saber a 

respeito do relatório preliminar. Apesar de ele estar disponibilizado na Internet, 

gostaríamos de tê-lo impresso aqui para poder manuseá-lo, se for possível, se a 

assessoria puder nos ajudar. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2386/15  11/11/2015 
 
 

 15 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já o distribuímos uma 

vez. Vamos distribuí-lo novamente. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Como nós estamos votando agora, neste 

momento, seria importante o relatório seria importante, que nos auxiliaria. 

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

providenciar cópias. Aqueles que quiserem a cópia façam sinal à Mesa para que ele 

seja entregue. Já atendido? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, enquanto é feita essa 

distribuição, eu gostaria apenas que o Relator Ricardo Barros explicasse para a 

gente por que ele pediu ao Relator da LDO que reduzisse de R$ 30 bilhões para R$ 

20 bilhões a questão do Adendo nº 5. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deixe-me só falar uma 

coisa sobre isso. O Deputado deve oferecer a explicação, mas sempre se lembre de 

que ele está usando da prerrogativa de Deputado para fazer emenda, propor ou 

discutir, como qualquer outra pessoa. Como não é de praxe alguém perguntar por 

que o outro apresentou, eu acho que ele deve fazer em consideração a V.Exa., 

senão todos terão que explicar por que fazem as suas emendas e as suas 

propostas. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Agradeço a deferência. 

 Como nós vamos votar aqui, acredito que R$ 10 bilhões é um valor 

importante para sabermos isso. 

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

 Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É muito relevante, R$ 10 bilhões é 

muito dinheiro, como V.Exas. vão perceber na votação do Orçamento, nas emendas, 

nos relatórios setoriais. Nós vivemos um momento de grande restrição na 

arrecadação federal, e esses valores são muito significativos. Eu falo isso em 

benefício da nossa prerrogativa parlamentar. O Governo só pode gastar o que está 

autorizado no Orçamento, mas pode não gastar o que está autorizado.  

 Portanto, se nós fazemos uma autorização orçamentária mais ampla, o 

Governo tem mais liberdade para escolher o que faz e o que não faz com a 

arrecadação dos impostos. Se nós fazemos um orçamento mais restritivo, o Governo 
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precisa executar aquilo que ele tem autorizado, ou mandar créditos aqui para alterar 

aquilo que está autorizado pelo Congresso Nacional. Então, o nosso relatório geral 

terá esta lógica de fazer com que o Governo cumpra aquilo que é decido pelo 

Congresso Nacional.  

 Nós pretendemos, com o apoio de todos, fazer um orçamento realista, o 

máximo possível. A LDO está estabelecendo uma meta de R$ 34,4 bilhões de 

superávit. A LDO não diz quanto vai ser a receita nem quanto vai ser a despesa, só 

nos dá uma diretriz, que, decidida qual é a receita, a despesa tem que ser R$ 34,4 

bilhões menor do que a receita que nós estabelecermos e aprovarmos no relatório 

do Senador Acir Gurgacz.  

 Então, eu estou pedindo a redução, porque, quanto menos liberdade nós 

dermos ao Governo de flexibilizar a meta fiscal, mais nós sinalizamos ao mercado e 

aos brasileiros que o Governo colocará as contas em dia. O ideal é que a meta da 

LDO seja cumprida na execução orçamentária: R$ 34,4 bilhões de superávit. Mas, 

não havendo arrecadação suficiente para isso, nós estamos autorizando através 

desse Adendo nº 5 que, do executado no PAC — não é do autorizado —, do 

executado no PAC, R$ 20 bilhões possam ser descontados da meta fiscal. Então, 

havendo execução de R$ 20 bilhões do PAC, nós teremos um superávit primário 

nominal de R$ 14,4 bilhões, no mínimo, para o exercício de 2016, que é a diretriz 

orçamentária. 

 Esse é o motivo pelo qual estou colocando isso, até porque, em um adendo 

anterior, o Deputado Ricardo Teobaldo havia colocado sem limite o desconto de 

execução do PAC. Tudo que fosse executado no PAC poderia ser descontado da 

meta fiscal. Agora, ele vem restringindo a R$ 30 bilhões, e eu estou pedindo que ele 

restrinja a R$ 20 bilhões. Quanto mais restritivo, mais força tem o Congresso 

Nacional nas suas decisões. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Deputado Ricardo, Srs. Relatores, 

posso fazer só uma observação? Não sei se está dentro do tempo adequado. Qual é 

a justificativa de nós tirarmos investimento do superávit primário? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não estamos tirando. O que diz o 

adendo é que, não havendo recursos, arrecadação, para atingir os valores de R$ 

34,4 bilhões de superávit, poderemos descontar do executado no PAC. Quer dizer, 
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só se pode descontar se o dinheiro for gasto em infraestrutura. É o contrário do que 

V.Exa. está falando. Não é liberar para não gastar em infraestrutura; é o que for 

gasto em infraestrutura até o limite de R$ 20 bilhões pode ser descontado da meta 

fiscal. Isso já aconteceu nos orçamentos anteriores. Essa mesma autorização nós já 

demos ao Governo em orçamentos anteriores, mas agora estamos dando com 

restrição de valor, e não para toda a execução do PAC. Estamos limitando a R$ 20 

bilhões a diminuição da meta fiscal. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Bom, eu não sei se se vai entrar 

nesse processo de discussão. Eu, particularmente, em questão de princípio 

orçamentário, discordo completamente. Não sei se seria uma forma adequada. É 

mais ou menos — desculpe até a linguagem jocosa — como as metas. 

Estabelecemos uma meta, uma meta até na própria vida. “Eu vou emagrecer 10 

quilos.” Aí, eu não esforço nenhum, como muito, engordo 10 quilos, mudo a meta e 

fico feliz, porque eu atingi a meta. 

 Eu não entendo como eu tiro um dinheiro de investimento para corrigir uma 

meta. O dinheiro de investimento, ainda que já tenha sido executado, é um gasto 

público, é um recurso de investimento. Por que eu vou tirá-lo? Eu tenho que 

começar, eu acho, a estabelecer metas e buscá-las firmemente na execução do 

Orçamento, e não fazer o contrário: estabeleço uma meta e depois ajeito no 

Orçamento para chegar à meta. Nós precisamos ter uma postura diferente, até para 

não aumentarem mais os gastos públicos. 

 Tudo tem uma justificativa. Todos os programas sociais e investimentos têm 

uma razão de ser, são importantes e prioritários. Mas, se eu não tiver dinheiro, eu 

não posso fazê-los. Eu preciso ter coragem de não fazê-los, para não gastar mais do 

que eu arrecado, porque senão eu tenho que aumentar imposto e aumentar carga 

tributária. E é por isso que nós estamos com quase 40% de carga tributária, para 

depois aumentar a receita em função dos déficits. 

 Então, eu particularmente gostaria que nós discutíssemos um pouco essa 

tese, esse tema, para não tirarmos da realidade orçamentária valores que depois 

podem ser considerados — desculpe o termo — valores maquiados. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está bem, Deputado. É a sua 

posição. Não discordo dela. Eu apenas estou dizendo que o Relator está propondo 
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que, do executado no PAC, R$ 20 bilhões possam ser descontados da meta. Se o 

Governo executar em outra despesa esse dinheiro, não será descontado da meta. 

Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é induzindo o Governo a gastar 

em infraestrutura, mas também não retirando da nossa meta de 0,7% do PIB, que 

são os R$ 34,4 bilhões, totalmente a determinação, o mandamento para que ela 

aconteça. Nós estamos definindo que a meta é R$ 34,4 bilhões, admitindo que, se 

por acaso não for alcançada esta meta, R$ 20 bilhões de investimento podem ser 

retirados. Se o Governo gastar em custeio, ele não vai poder descontar da meta 

fiscal. Então, nós estamos direcionando. Está aqui o Senador Raimundo Lira, da 

infraestrutura, nosso Relator Setorial. Isso é em favor da aplicação de recursos na 

infraestrutura. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Bom, vamos continuar o 

debate... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu não sei se cabe o debate. Eu só 

quero registrar que eu lamento profundamente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Deputado Izalci tem a 

palavra. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, eu só quero... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Só com relação à questão de ordem, a 

Instrução Normativa nº 4 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal foi editada 

no dia 3 de agosto de 2015. Uma instrução normativa, na hierarquia das leis, é 

inferior a regimento. Portanto, vale o Regimento do Congresso Nacional, Sra. 

Presidente. Quando há dúvida com relação à leitura do artigo, poderia haver uma 

instrução normativa. Não é o caso dessa instrução normativa a que eu estou me 

referindo, pela questão de ordem. 

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

V.Exa. a Resolução do Senado Federal nº 39, de 2004. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não. Isso é uma instrução normativa, 

ela é inferior. A questão de ordem é: a instrução normativa é superior, na hierarquia 

das leis, ao Regimento Comum do Congresso Nacional? Essa é a questão de 

ordem. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós já explicamos 

anteriormente que foi instituído pela resolução do Senado Federal o formato 

eletrônico. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - A questão de ordem é: a instrução 

normativa, na hierarquia das leis, é superior ou inferior ao Regimento Comum do 

Congresso Nacional? Essa é a questão de ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou responder à 

questão de ordem de V.Exa. daqui a pouco, logo que eu esclarecer a minha dúvida. 

 Com a palavra o Deputado Izalci. 

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

estamos começando aqui agora uma discussão que é técnica, mas que o povo 

brasileiro com certeza está acompanhando. É uma matéria muito técnica. Então, eu 

tenho que começar esta votação falando um pouquinho sobre o que nós estamos 

votando aqui agora, a LDO, sobre o que significa a LDO. 

 A LDO é uma lei de diretrizes que nós deveríamos ter votado há muito tempo. 

Já deveríamos ter votado a LDO, porque não se vota uma diretriz no final do ano. 

Mas aqui isso virou tradição. Nós só votamos a LDO no final de novembro, 

dezembro, quando o exercício está encerrando. Só para as pessoas terem uma 

ideia, na LDO se estabelece uma meta que deve ser cumprida pelo Governo. E está 

na Lei de Responsabilidade Fiscal que, se ele não cumpri-la, é penalizado. É crime, 

está na lei. 

 O que vem acontecendo? Em 2015, o resultado primário apresentado na LDO 

era de R$ 114 bilhões de superávit. Hoje, o Governo já conseguiu transformar esses 

R$ 114 bilhões de superávit em R$ 120 bilhões de déficit primário. Se você falar em 

déficit nominal, isso vai para R$ 350 bilhões. 

 O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos resgatar — e V.Exa. 

tem conduzido nessa linha — o processo de votar na hora certa o instrumento 

correto. O Deputado Hildo tem razão — aliás, não foi só o Deputado Hildo que disse 

isso. Tecnicamente falando, eu sou contador. Daqui a pouco vão dizer: “Poxa, Izalci, 

você é contador. Vocês estão cometendo uma maluquice! Como é que vocês votam 

a LDO de 2016 antes do PPA de 2016?” Primeiro teria que ser votado o PPA 2016-

2019, mas estamos votando a LDO, que seria votada depois.  
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 Eu me preocupo muito com isso, porque, quanto mais o tempo vai passando, 

maior é o déficit. Havia um superávit de R$ 114 bilhões, depois, um déficit de R$ 50 

bilhões, e já há um déficit de R$ 120 bilhões. O que nós estamos votando na LDO 

agora? A proposta do Governo, quando mandou o projeto para cá, era um superávit 

de 104,6 bilhões. V.Exa. já com tempo, o Governo, caindo na real, reduziu esse 

déficit de 34,4 bilhões. Existe já uma proposta, e V.Exa. a contemplou, para que 

ainda possam flexibilizar esses 34 bilhões. Aliás, estabelece 30 bilhões do PAC, ou 

seja, o máximo que pode acontecer é o superávit chegar a 4,6 bilhões. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, passou para 20; hoje, já passou para 14 

bilhões, não é? 

 Então, é isto que nós temos que fazer. Nós temos que estabelecer metas 

reais para isso não se tornar um vício. Toda vez o Governo não cumpre a meta e 

simplesmente manda para cá. O que percebemos é o seguinte: estabelecida a meta, 

estabelecida uma lei, há uma lei para cumprir. Ah, não consegue cumprir!? Muda a 

lei! Ora, então não se justifica ficarmos nesse jogo. 

 Então o que a população tem que saber e conhecer é o que nós estamos 

fazendo aqui hoje. Vai acompanhar até de madrugada, até o final de semana, pois 

nós vamos votar essas coisas aqui. Mas o que eu quero dizer é que realmente nós 

temos que resgatar — e V.Exa. tem feito muito bem isso — a credibilidade desta 

Comissão, que é tornar a coisa mais real possível para realmente não acontecer o 

que vinha acontecendo nos últimos anos. Não é de agora, em 4 anos, que essas 

coisas estão... Já é normal — não é? — mudar a meta no final de dezembro. É só 

para o pessoal saber que nós começamos a votar a partir de agora. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Acrescento também, a 

título de esclarecimento — eu consultava a assessoria, porque, há muitos anos, nós 

trabalhamos nesta Comissão —, é importante que o PPA seja votado antes da LOA, 

porque ela orienta o Orçamento anual. O PPA tem esse papel, tanto é que primeiro 

chega a LDO. A LDO, por exemplo, chega em abril, o PPA e a LOA chegam em 

agosto. 
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 Portanto, às vezes, por um detalhamento desses, parece que nós estamos 

suplantando uma prioridade com absoluto descaso, o que não acontece. Não se 

pode votar a LOA sem votar o PPA, mas não impede absolutamente de se votar a 

LDO. É isto o que nós estamos fazendo aqui. 

 Continua em discussão. (Pausa.) 

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

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

Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Bom, nós estamos discutindo o 

adendo especificamente que acabou de ser lido, não é? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O adendo para que ele 

seja inserido no relatório preliminar. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para que ele seja inserido, e, no 

momento seguinte, eu farei algumas questões sobre o relatório. Mas, 

especificamente, sobre o Adendo nº 5, ele acaba impactando sobre todo o processo 

de estabelecimento de metas fiscais. Por isso, ele acaba sendo um adendo 

extremamente importante. 

 Nós temos clareza de que a LDO versa sobre diversos assuntos, sobre toda 

uma gama de questões. Por isso, eu disse que eu quero discutir e obter do Relator 

alguns esclarecimentos sobre a LDO e sobre o seu relatório como um todo. Por isso, 

eu fiz isso. 

 Eu não sei se o Relator do Orçamento entendeu — parece que S.Exa. fez um 

comentário sobre a minha posição —, mas é óbvio que nós estamos discutindo o 

adendo, porque ele é objeto da pauta de hoje. Ou seja, ele está sendo lido, hoje nós 

estamos tomando conhecimento dele, formalmente, e nós temos uma discussão 

sobre o adendo. Na sequência, discute-se a LDO, o relatório como um todo, que, por 

sinal, foi lido. 

 É só esta a ponderação que eu estou fazendo para não ser... 

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

V.Exa. antes que não há prejuízo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... em discutir adendos e 

relatórios, porque no final vai ter que ser... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não. Não há prejuízo, mas é que eu 

estou só me reservando o direito de, especificamente, tratar do adendo, porque 

senão ficaria uma torre de Babel, não é? Nós estamos discutindo o Adendo nº 5, e 

eu começasse a debater o Adendo nº 1 — não é? —, aí, sim, não seria produtivo. 

 Então, especificamente sobre o Adendo nº 5, eu gostaria de ponderar ao 

Relator... É claro que nós sabemos que, por mais que o Relator faça o seu esforço 

pessoal — e S.Exa. tem competência para isso —, nós estamos diante de uma peça 

que, seguramente, deve ter recebido, e não vejo nenhum demérito nisso, uma 

sinalização do Ministério do Planejamento no sentido de que se acrescentasse esse 

artigo que vai assegurar uma redução de meta da ordem de 30 bilhões de reais.  

Pois bem, isso demonstra, de início, a fragilidade do Ministério do 

Planejamento do Brasil. Se tivéssemos tido uma mudança substancial no Ministério 

do Planejamento do Brasil nos últimos dias... O Ministro Nelson Barbosa já está lá 

há quase 1 ano e já estava antes com a Ministra Miriam Belchior. Portanto, é alguém 

que acompanhou a elaboração da própria LDO.  

 Essa redução em 30 bilhões na meta me preocupa. Eu louvo as ações da 

Presidente Rose, que têm contribuído muito para que esta Comissão ajude o País a 

andar no caminho da transparência. Vamos trabalhar buscando informações 

factíveis. Não vamos ficar votando uma peça de ficção aqui. Vamos votar algo real. 

Agora, também, esse algo real não pode ser algo que nos diga o seguinte: nós 

estamos indo para o abismo. Então, nós já vamos apontar o abismo e pular dentro 

dele. É assim que eu vejo reduções de metas fiscais de resultado primário. 

  Nós estamos discutindo o resultado que o País vai ter do ponto de vista de 

superávit primário para o exercício de 2016. Nós estamos discutindo isso para um 

País que está comprometendo 66%, 67% de todo Produto Interno Bruto, de todo PIB 

com o endividamento. Projeções sérias indicam que estamos numa bola de neve 

que, se não mudarmos o rumo da gastança desenfreada, da falta de políticas que 

promovam o desenvolvimento sustentável, levará o País, ainda nesta década, e nós 

já estamos entrando em 2016, há um comprometimento de 70% do PIB com dívida.  
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 Isso significa que nós podemos chegar, no curto prazo, a meio trilhão de reais 

com juros somados a déficit primário.  

 Não tenho dúvida de que o atuante Relator, Deputado Ricardo Barros, está 

preocupado com isso. Todos nós estamos preocupados, mas mais do que 

preocupados nós temos que tomar uma atitude. Nós precisamos de uma atitude. 

Nós precisamos de liderança que aponte para o País uma perspectiva de sair dessa 

condição que pode ser comparada a um trem desgovernado ladeira abaixo. 

  A perspectiva de meio trilhão de déficit nominal para uma economia que se 

posiciona como uma das maiores economias do mundo... Alguém pode dizer que a 

dívida pública americana é muito maior. Eles ainda podem ser dar ao luxo... Se 

falarem em colocar um título no mercado, a pessoa vende o título brasileiro que está 

sendo remunerado a quase 14% ao ano e compra um do Tesouro americano por um 

décimo disso aí, 1,4% de juros, sorrindo, sorrindo.  

 Se eles quiserem remunerar em 10% do juro que o Brasil paga, eles colocam 

título em qualquer parte do mundo, e dá fila. Não é, Deputado Ricardo? Vejam, o 

Tesouro americano remunera 0,25% a quem quiser lhe emprestar, e tem fila de 

gente querendo emprestar, e tem fila de gente querendo emprestar dinheiro para 

eles, tal é a credibilidade.  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Só o Brasil tem 370 bilhões de 

dólares aplicados lá.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É. Olha que coisa! A nossa tão 

propalada reserva cambial do Brasil está aplicada a 0,25%, enquanto o Santander, o 

Bradesco, o Itaú remuneram as grandes fortunas. Aqui existe o imposto das grandes 

fortunas, Deputado Wadson Ribeiro. O Governo paga o imposto das grandes 

fortunas. O Governo paga o imposto sobre as grandes fortunas, o Governo brasileiro 

atualmente paga aos afortunados, aos grandes banqueiros, paga os juros da ordem 

de praticamente 14%, e, depois, a nossa reserva cambial é aplicada a 0,25% ao 

ano, isso quando não emprestam para Cuba a 5% também, ou para fazer o metrô de 

Caracas, na Venezuela.  

 Então pagamos ao banqueiro 14%, pega o dinheiro emprestado. Deputado 

Edmilson, eu sei que nós estamos absolutamente alinhados nisso — não estamos, 

Deputado Edmilson? Nós estamos alinhados nisso. É algo deprimente o País 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2386/15  11/11/2015 
 
 

 24 

sacrificar as reservas públicas pagando um juro dessa monta, e o pior, usando esse 

dinheiro de maneira equivocada numa série de lugares com uma remuneração 

inferior e que contribui para esse déficit.  

 Aí eu volto ao Adendo nº 5. O Adendo nº 5 assume certa postura, não é o 

Relator, por isso que eu disse que não é nenhum demérito, é óbvio, uma matéria 

dessa complexidade tem que ser discutida pelo Relator, ainda que fosse um Relator 

de oposição ele teria que discutir com o Ministério do Planejamento, afinal de 

contas, quem propõe o Plano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quem governa é o 

Ministério do Planejamento, e nós votamos.  

 E o Ministério do Planejamento propõe a redução de mais 30 milhões na 

nossa meta de superávit para o ano que vem, acabando com qualquer possibilidade 

de superávit no ano que vem, acabando com o superávit, o que significa que a bola 

de neve vai crescer porque nós não vamos conseguir diminuir em nada, zero de 

diminuição da dívida pública brasileira.  

 Aliás, eu aproveito para lembrar que sempre andaram cantando aos quatro 

ventos que o Brasil não deve mais ao FMI, a nossa alforria absoluta. Ora, a dívida 

pública brasileira continuou crescendo com o Governo do PT e alcança hoje os 

maiores patamares da história em termos de comprometimento do PIB brasileiro. 

 Isso, concluo agora, Presidente, mostra que não é adequado votarmos o 

Adendo nº 5 e outros aspectos que estão na LDO porque não mostram a 

austeridade fiscal. O Governo fala, prega aos quatro cantos do Brasil: “Eu estou 

fazendo ajuste fiscal”. Ora, a hora de verificar se está fazendo ajuste fiscal está aqui, 

na hora de dizer: “Vamos aprovar a LDO do ano que vem e o Orçamento.” Ela vai 

refletir o ajuste fiscal e eu vou gastar menos do que eu vou arrecadar, e com isso eu 

vou equilibrar as finanças públicas.  

 O Governo não fez o devido ajuste, porque ajuste fiscal não é simplesmente 

mandar CPMF para cá, não; ajuste fiscal é identificar onde ele pode reduzir gastos 

públicos de maneira adequada, sem sacrificar o mais pobre. Por exemplo, deixando 

de emprestar dinheiro subsidiado para Cuba, para a Venezuela, para quem quer que 

seja, para multinacionais. Isto é uma ótima maneira de começar a economizar o 

dinheiro do povo. 
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 Portanto, eu quero antecipar que recebemos com tristeza esse adendo, e na 

discussão global da LDO eu vou manifestar oportunamente ao Relator algumas 

sugestões de emendas que possam corrigir isso. 

 Muito obrigado.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, sobre a questão de 

ordem de que nós falamos há pouco... 

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

responder a V.Exa. 

  O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu consultei o Regimento Senado, e o 

próprio Regimento do Senado diz que essa Instrução Normativa não cabe para o 

que estamos tratando aqui.  

 Diz o Regimento do Senado, no seu art. 211, que consistem as proposições 

em: propostas de emenda à Constituição; projetos — que é o que estamos 

discutindo aqui, um projeto de lei. Portanto, o inciso II do art. 211 já confirma o que 

eu digo.  

 Nós não podemos votar, Sra. Presidente, a LDO hoje sem que haja a 

publicidade devida da emenda realizada pelo nobre Deputado Ricardo Teobaldo. 

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

responder a V.Exa. porque esse Regimento é da época que não tinha nem Internet, 

eu não sei o que responder a V.Exa. 

 Vou responder a V.Exa. na ordem das questões aqui elencadas.  

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Presidente, questão de ordem, por 

favor. 

  A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A Instrução Normativa 

da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal mostra que é norma complementar 

ao Regimento Interno da Casa. (Pausa.) 

 Vamos às considerações que constam do adendo, cuja cópia entreguei a 

V.Exa.  

Dispõe a Instrução Normativa da Secretaria-Geral da Mesa nº 4, de 2015:  

“Considerando que a racionalização administrativa, 

levada a efeito pela Administração Superior tem como 

objetivo promover a economicidade e a sustentabilidade 
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mediante o uso da Tecnologia da Informação e a 

substituição de impressos pelas informações em meio 

digital;” 

 E de acordo com o art. 3º: 

“Art. 3º É desnecessária a publicação integral, nos 

Diários do Senado Federal e do Congresso Nacional de 

matérias que não sejam proposições nos termos do art. 

211 do Regimento Interno do Senado Federal, sendo 

obrigatória a disponibilização do avulso eletrônico da 

matéria.” 

 Refere-se ainda à Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 2011: 

   “Considerando, por fim, que o art. 5º da Lei 

12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação) determina 

que as informações públicas sejam franqueadas mediante 

procedimentos objetos e ágeis, de forma transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão...” 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, isso só reforça o que 

eu digo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ao contrário, ele desfaz 

o que V.Exa. disse. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Além da publicação no Diário do 

Congresso Nacional, a lei de acesso a todos os cidadãos brasileiros dispõe que seja 

publicado também através de mídia na Internet. 

 Lembro apenas que o art. 144... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu já respondi a essa 

questão de ordem e ainda vou acrescentar a V. Exa., para darmos um ponto final 

nisso, que eu não posso... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Isso é matéria vencida, já. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu só peço que se respeite cada 

Parlamentar aqui no seu direito. É importante. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Caio, ninguém 

precisa ser advogado de ninguém aqui dentro. 

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

uma questão de ordem, por favor. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. sabe que aqui 

sigo o ritual de responder a tudo, exaustivamente. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Com certeza. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Na hora em que for 

impossível e virar uma controvérsia de debate, aí cabe até recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça. Não é o caso aqui, agora, porque eu já respondi à questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas se não for o caso, nós vamos 

recorrer, porque V.Exa. está sendo mal assessorada. Desculpe-me dizer, eu não 

queria chegar a este ponto, mas a assessoria está levando V.Exa. a cometer erros 

para que seja... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A questão de ordem de 

V.Exa. já está respondida. V.Exa. pode recorrer da decisão e do esclarecimento aqui 

envolvido. 

 Eu vou pedir, em nome de V.Exa. — mesmo que V.Exa. não o permita —, 

desculpas a todos os assessores que nesta Casa se encontram, que estão aqui há 

20 anos, 15 anos e que assessoram até mesmo Ministros de Estado, quando 

necessário. 

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

apresentar uma questão de ordem, por favor. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente... Sra. Presidente... 

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

questão de ordem... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não! Eu ainda estou com a palavra! 

V.Exa. não vai me assegurar a palavra? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas a questão de ordem 

que V.Exa. fez eu respondi. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Vamos seguir, Presidenta. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu esclareci novamente, 

não posso ficar nisso ad aeternum. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Mas, Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É outra questão de 

ordem, Deputado Hildo? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, veja bem... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero saber se é 

outra questão de ordem, sobre outro item. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - É outra questão de ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Então me cite o artigo, 

por favor. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Artigo? É o art. 144 do Regimento do 

Congresso Nacional. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já foi respondido. 

Permita-me. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, Sra. Presidenta! Não foi 

respondido. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu já respondi a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu não falei nem qual foi o número do 

artigo. Estou falando agora! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas V.Exa. citou os arts. 

143 e 144. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Presidente, vamos ao mérito. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos, outra vez... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - A senhora poderia buscar as notas 

taquigráficas para ter certeza do que se está falando aqui. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Presidente, vamos ao mérito da 

matéria, por favor. Nós estamos discutindo aqui método há mais de 1 hora. Nós já 

tivemos reunião de Líderes. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Presidente, eu queria discutir 

o mérito do Adendo nº 5. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Questão de ordem. Eu 

vou conceder a questão de ordem ao Senador Raimundo Lira, que está pedindo 

desde o início. 

 E peço a todos que possamos trabalhar com tranquilidade. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Sra. Presidente, o que são os 

Regimentos Internos do Senado e da Câmara, a não ser a consolidação das normas 

da Casa? 

 Então, a Instrução Normativa do Senado Federal suplanta as normas 

existentes no Regimento Interno do Senado — na Câmara idem —, e a Instrução 

Normativa do Congresso Nacional substitui o que está expresso no Regimento 

Comum.  

 Eu acho que essa questão já foi mais do que esclarecida. 

 Segundo ponto: nós podemos votar a LDO antes do PPA. Isso é uma coisa 

pacífica e definitiva. Então nós não devemos mais, aqui, levantar questão de ordem 

ou falar de outros assuntos. Nós devemos partir para a votação da LDO, porque 

daqui a pouco acaba o quórum e começa a sessão deliberativa do Senado Federal, 

e nós teremos que sair daqui. 

 Nós estamos gastando tempo, energia, inteligência, com assuntos que estão 

absolutamente resolvidos e pacificados. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Questão de ordem. 

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

Senadora Gleisi Hoffmann, para uma questão de ordem. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Questão de ordem, com base no 

inciso I do art. 130 do Regimento Comum, Sra. Presidenta.  

 Eu gostaria que nós utilizássemos o nosso relógio digital para computar o 

tempo de quem for fazer a discussão da matéria, porque o inciso dispõe: 

“Art. 130..................................................................... 

I - cada Parlamentar inscrito somente poderá usar 

a palavra por 5 (cinco) minutos.” 

 Eu gostaria que nós, dentro da cultura democrática desta Casa de que todos 

têm o direito de falar, pudéssemos nos ater ao que diz o Regimento Comum. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. tem razão e será 

atendida. 

 Continuando a discussão do Relatório preliminar e do adendo... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, peço um 

esclarecimento. 

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

Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Nós estamos discutindo o Adendo 

nº 5. Esse adendo é de prerrogativa do próprio Relator. Cabe votação do adendo 

para que ele entre no relatório, ou não? Pelo que eu saiba... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Cabe votação do adendo 

para que ele entre no relatório. Em seguida, o relatório. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Há votação? 

 (Não identificado) - Não votamos o relatório como um todo, Sra. Presidente? 

Ou antes temos que discutir o adendo? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não, não, não. O adendo. 

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

debatendo... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - O Adendo nº 5. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Logo no início do 

debate, notei que várias pessoas se referiam ao texto preliminar e aos adendos. 

Então, para quem quiser discutir integralmente o processo, tanto o adendo como o 

relatório preliminar — o que não foi a preferência do Deputado Domingos Sávio, que 

disse que iria falar possivelmente sobre preliminar —, nós abrimos a discussão como 

um todo. 

 (Não identificado) - Então vamos votar o adendo, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Mas nós deveríamos seguir uma 

metodologia. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Se V.Exa. preferir... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu gostaria, por exemplo... Esse 

adendo, para nós, é muito importante.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Adendo nº 5? 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu faria o apelo, inclusive, ao digno 

Relator Ricardo Teobaldo, para que ele suprima esse abatimento, ou até já altere a 

meta, descontando esse percentual de 20 bilhões, se for o caso.  

 Vejam, para nós é muito importante que possamos praticar uma meta no 

exercício da execução do Orçamento. Ter uma meta e executar o Orçamento em 

favor da meta, não mais termos uma meta que é fictícia, que poderá ser alterada, 

mesmo com investimentos. 

 Então, eu estava discutindo, porque eu posso, como Deputado, fazer também 

um destaque pedindo para suprimir. 

 É essa questão que estou querendo esclarecer, porque eu recebi agora a 

proposta de abater 20 bilhões pelo PAC. Por isso eu quero um esclarecimento.  

 Conforme for, se eu não tiver atendido o meu apelo, eu gostaria de fazer um 

destaque. Ou vai haver votação preliminar desse adendo? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vai haver a votação. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Do adendo? 

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

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Especificamente? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Agora. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - De todos os adendos. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Após a discussão, então? 

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

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Então vamos continuar a 

discussão. Eu quero me inscrever. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas eu disse no início 

que os adendos estavam em discussão e seriam votados. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Obrigado, Presidente. 

 Presidente, eu quero me inscrever, então. 

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

o Adendo nº 5. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu quero me inscrever 

também. Eu me inscrevo, Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero me inscrever também 

Presidente. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. já discutiu ou 

adendo. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Já discutiu. Já discutiu. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. já discutiu ou 

adendo. 

 Com a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Por favor, o relógio! 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não, eu pedi um esclarecimento se 

íamos votar ou não ou adendo. 

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

de conceder a palavra a V.Exa. outra vez, até mesmo porque V.Exa. é atuante. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Pode me inscrever depois dos 

outros, não tem problema. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas quero dizer que, 

antes de fazer essa preliminar que foi colocada agora, de esclarecimento, V.Exa. já 

teceu considerações sobre o adendo. Mas não tem problema, Deputado. V.Exa. fala 

outra vez. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu fiz uma fala na sugestão do 

Relator do Orçamento, Deputado Ricardo Barros. Fiz uma fala naquela sugestão, 

para que fosse diminuído para vinte. Tudo bem, pode me inscrever depois. Não há 

problema. 

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

Com a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, não vou 

ocupar os 5 minutos. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou ficar muito atenta ao 

tempo, daqui para frente. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Quero apenas dizer que 

concordo com o Adendo nº 5. Se há certas imposições legais, normas 

internacionais, temos de fazer um esforço. A mim incomoda muito — e creio que a 

grande parte dos Senadores e Deputados — estar debatendo aqui leis 

orçamentárias sem autonomia para definir sobre 100%, porque há sempre um 

superávit e um compromisso com o pagamento dos serviços, dos juros e 

amortização da dívida. 

 Portanto, reduzir a meta de superávit é positivo. O Brasil não pode estar se 

propondo a economizar no momento. É como querer economizar no momento em 

que o filho está morrendo e precisa de remédio. Então, vai ter dinheiro em caixa e 

vai perder o filho, porque é o que está ocorrendo. Programas sociais estão se 

perdendo. 

 Eu, por exemplo, fazia crítica aos meus antigos Líderes, mas eu tinha de 

reconhecer que o Bolsa Família tirou milhões de pessoas da miséria. Tenho primos 

que fizeram universidade porque tiveram acesso a crédito, ao PROUNI, etc. Mesmo 

que eu tivesse críticas, tinha de reconhecer isso. 

 É claro que está havendo uma perda, na medida em que há cortes nos gastos 

sociais. Então, a medida é positiva. 

 Quero apenas concluir dizendo que temos de fazer um grande debate 

estratégico sobre desenvolvimento para o País. Acho que este Congresso faz isso, 

mas o faz muito parcelado. No debate, o tema da dívida pública é fundamental. 

Creio também que é importante trazer a questão levantada pelo Deputado Domingos 

Sávio, que é um intelectual, um quadro importante do PSDB. 

 Acho que o Brasil, Deputado, pode assumir aquilo que, lá em 1928, o Capitão 

Mário Travassos dizia: “Projeção Nacional”. Esse é o título da sua obra geopolítica. 

Para exercer esse poder regional, o Brasil pode até oferecer crédito a países mais 

pobres. 

  Eu concordo, no entanto, que devemos tornar muito claro o debate sobre 

qual é o instrumento estratégico de financiamento regional. Não podemos 

desconhecer, por exemplo, que a Angola tem participação em 24% das exportações 
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do Brasil para América Latina e África, que a Argentina tem 20%. Aqui ou ali, para 

manter o MERCOSUL, é importante fazer concessão. Cuba, que tem participação 

em 7% da exportação brasileira, não por ideologia, merece ter uma política. Eu não 

acho que o Brasil, no entanto, tenha de ter ganhos para apoiar qualquer País, seja 

um governo liberal, como o da Colômbia, seja um governo socialista, como o de 

Cuba. 

 Eu acho que nós devemos ter um projeto nacional e nos segurar nele. 

Quando for necessário investir, a contrapartida tem de ser garantida. No caso de 

Cuba, do Porto Mariel, há um até um interessante artigo do Carlos Drummond, que 

não é o poeta, mas colunista da revista Carta Capital. Foram emprestados 957 

milhões de dólares para a construção do Porto Mariel. O Brasil conseguiu recuperar, 

no mesmo período da obra, 802 milhões de dólares. Então, teríamos uma perda aí. 

O dado bom é que 400 empresas foram fornecedoras durante a obra e que 150 mil 

empregos foram mantidos durante 5 anos. 

 É importante esse tipo de investimento, mas concordo com o Deputado 

Domingos Sávio que não pode ser dádiva, não pode ser presente, seja quem for que 

esteja à frente do governo, o Castro ou um governo neoliberal ou liberal, como 

queiramos chamar. 

 Isso é apenas para provocar um debate que acho estratégico e importante e 

para dizer que estou com o Relator quanto à inclusão do Adendo nº 5. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Deputado 

Edmilson. 

 Com a palavra o Sr. Deputado Orlando Silva, que está inscrito.. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu estou inscrito aí, Sr. Presidente? 

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

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Então, inscreva-me por favor. É 

importantíssimo. 

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

Deputado Orlando Silva por 5 minutos, por gentileza. 

 A Presidente me pediu para ser extremamente rigoroso com relação ao tempo 

de todos.  

 Então, por 5 minutos, V.Exa. tem a palavra. 
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 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sr. Presidente, podemos pedir 

encerramento da discussão? 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - É o art. 27. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Então, vou fazer um requerimento 

pedindo encerramento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pode fazer, sim. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Eu queria que V.Exa. colocasse 

em votação, porque assim ninguém vai votar hoje. Comece já a Ordem do Dia. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Só uma questão de ordem, para o 

esclarecimento à nobre colega: nós sequer iniciamos a discussão do relatório. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - É para encerrar esta discussão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós acabamos de ouvir a leitura de 

um adendo. Então, nós estamos discutindo especificamente um ponto da pauta de 

hoje, que foi a leitura de um adendo... 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Eu só estou pedindo o 

encerramento do adendo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Concluída a discussão desse 

adendo, nós iniciaremos a discussão do Relatório Global da LDO. 

 Obrigado, Sr. Presidente. Era só para esclarecer isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Caio, V.Exa. 

está... 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Está certo. Eu estou pedindo o 

encerramento do adendo. O outro, ainda nem vi! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Caio, V.Exa. está 

inscrito para falar, assim como a Deputada Dorinha.  

Deputada, há essa proposição aqui de encerrar a discussão, mas eu já tenho 

a lista de inscrição, que me foi passada pela Presidente: são quatro Deputados... 

cinco, com a Deputada Dorinha. 

 Estão encerradas as inscrições para discussão desse adendo. Em seguida, 

vamos votar requerimento de encerramento de discussão. 

 Com a palavra o Deputado Orlando, por 5 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Regimentalmente, são dez inscritos, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Mas a base poderia 

colaborar e falar menos, para abreviarmos a discussão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, regimentalmente são 

dez inscritos para o debate. É o que dispõe o Regimento da Comissão. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Só um instante, Senadora. 

 Deputado Danilo, V.Exa. é o próximo inscrito. Eu estava fora, cheguei agora, 

mas sei que já falaram mais de oito; e temos mais cinco ou seis inscritos. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Isso! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, é número suficiente 

para discutir. Veja que estamos discutindo um adendo, está certo? 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Isso! 

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

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Só para esclarecer que o art. 27 

do Regimento Interno dispõe que são, no mínimo, quatro Senadores e seis 

Deputados. Os Senadores não querem falar, não se inscreveram para falar, e já 

falaram oito Deputados. Por isso requeremos que se encerre a discussão agora, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quantos já falaram? 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, eu quero insistir. Nós não 

podemos construir nesta Casa um Parlamento mudo, porque estamos aqui na Casa 

de diálogo. Se não houver oportunidade de podermos debater o que estamos 

votando aqui, nós vamos construir uma inovação que o PT está querendo instituir no 

Brasil hoje, que é o Parlamento mudo. Além de não poder fazer oposição, nós não 

vamos poder falar mais. 

 (Não identificado) - A possibilidade de encerramento de discussão é 

regimental, Deputado. É regimental.  

A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Nós vamos falar na hora do 

relatório. 
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(Não identificado) - É o cumprimento do Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu quero propor um acordo 

aqui, para encerrarmos as inscrições. Não há aqui hoje condições de fazer votação. 

Se nós formos votar aqui... 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Temos, sim. Temos condições de 

fazer a votação sim, Sr. Presidente.  

A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Temos, sim. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Se precisar, faremos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós concordamos com o 

Presidente quanto ao encerramento das inscrições; e que se respeitem as inscrições 

que foram feitas até aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu vou pedir aos 

Parlamentares, sobretudo os da base, que falem menos, por 2 ou 3 minutos, porque 

quase todos aqui são da base e estão inscritos. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Por que não coloca em votação o 

encerramento da discussão do adendo? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Apresente o requerimento, e vamos 

votar. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Já apresentei verbalmente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Bote em votação! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Aí vai se inscrever para falar 

sobre o requerimento e vai demorar muito tempo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - São quantos os inscritos, Sr. 

Presidente? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - A orientação aqui é respeitar as 

inscrições já feitas e encerrá-las. Óbvio! 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente, há quantos inscritos? 

Quantos são da base?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputados Orlando, 

Danilo... Só. São dois da base. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputados Orlando e Danilo? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim. Os outros três são o 

Deputado Caio, a Deputada Professora...  

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O primeiro inscrito é o 

Deputado Orlando; o segundo, o Deputado Danilo; o terceiro, o Deputado Samuel 

Moreira; o quarto, o Deputado Caio Narcio e, por fim, a Deputada Professora 

Dorinha. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu retiro a minha inscrição, Sr. 

Presidente, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, um inscrito a menos.  

Deputado Danilo, V.Exa. tem a palavra 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - O Deputado Danilo já falou duas 

vezes. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não sobre isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Então, Deputado Danilo, por 

favor! 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - O Deputado Danilo precisa dar a sua 

contribuição. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Se me for dada a oportunidade de falar 

sobre o adendo, eu vou falar. É um direito regimental que eu tenho.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado está inscrito 

aqui, conforme me foi passado pela Presidente. Eu cheguei aqui, e a Presidente me 

passou a inscrição dele. Portanto, eu tenho de respeitar a lista que a Presidente me 

passou. 

 Deputado Danilo, eu só lhe peço, por gentileza, que seja breve, para que 

possamos encerrar essa discussão. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - São 5 minutos, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - São 5 minutos, no máximo. 

Ele pode falar em 30 segundos, se quiser. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Mas ele dará a sua contribuição para 

nós. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu vou começar, quando eu tiver o 

direito de falar. 

 Sr. Presidente, no mínimo, é uma incoerência muito grande votarmos a LDO 

sem ter um planejamento, sem ter o PPA. Aquela questão de ordem que eu 

apresentei foi no sentido de dar uma consistência, de dar condições políticas, para 

que o Congresso Nacional não seja abraçado por essa opinião pública que hoje 

identifica na política um lamaçal só. A opinião pública brasileira hoje tende a 

entender que a classe política como um todo comunga e reza pela mesma cartilha, 

tem os mesmos princípios e faz as mesmas lambanças. E esta Casa não pode se 

enlamear com o malfeito no que diz respeito à malversação das contas públicas, 

declaradamente exposta em toda a mídia nacional. Essa preocupação que nós 

temos se fundamenta na necessidade de uma responsabilidade maior de todos nós 

na elaboração da peça mais importante do Congresso Nacional, que é o seu 

Orçamento.  

 Então, atropelar, fazer uma pedalada, ao elaborar uma LDO sem um PPA que 

lhe dê respaldo, no mínimo é incoerente. Há a vacância regimental? Há, mas há um 

princípio constitucional que estabelece que a LDO deva ser feita com base nas 

metas traçadas pelo PPA. Isso está na Constituição, inclusive cabendo até o 

questionamento. 

 No entanto, avançando nesse debate, como o adendo, muito bem explicado 

pelo Deputado Hildo Rocha, não existe enquanto instituto jurídico, nós não podemos 

nos ater apenas a um debate e à votação de um adendo. Ou nós votamos a peça 

inteira, depois fazemos ementas a essa peça, seja para suprimir, seja para adicionar 

a esse texto elaborado algumas proposições, ou nós não vamos poder criar um 

instrumento novo que não está codificado na nossa legislação. O Deputado Hildo 

Rocha estudou e apurou que o instituto do adendo não existe. Não existindo, ele não 

pode ser votado. Então, isso tem que ficar muito claro. O que pode ser feito é uma 

ementa ao relatório apresentado.  

 Avançando um pouco mais no debate, no que diz respeito à supressão da 

execução orçamentária, com relação ao montante para aliviar no déficit fiscal do ano 

que vem, eu vejo que há uma preocupação muito grande com o que nos sobrou de 

Orçamento. Entretanto, no que diz respeito a tentar dar um nivelamento, um 
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enquadramento ao montante de juros que nós pagamos, há o princípio da 

hierarquização dos pagamentos por parte do Governo, digo aos senhores: este ano, 

o Governo Federal do Brasil já pagou de juros da dívida pública mais de 400 bilhões 

de reais. Repito: mais de 400 bilhões de reais! Enquanto isso, nenhuma — 

nenhuma! — das obras hídricas, das obras de abastecimento de água do Ceará, 

prometidas no PAC da Estiagem, em 2012, nenhuma sequer foi iniciada por falta de 

recursos, segundo a alegação do próprio Governo. Estamos nós da Região 

Nordeste pagando um preço muito alto por uma transposição que ano após ano é 

adiada devido às dificuldades orçamentárias que o País atravessa.  

 Então, é esse quadro de preocupação que precisamos ter. A LDO pode ter 

um papel com relação a isso, da mesma forma que direciona a preocupação que 

nós devemos ter em levar recursos para as entidades filantrópicas, responsáveis 

hoje no Brasil por 46% do atendimento do público do SUS. Devemos ter a 

preocupação de que a LDO possa garantir uma velocidade, uma dinamização maior 

na liberação dos recursos dos convênios do Governo, principalmente com os entes 

federados — Estados e Municípios. 

 Sabemos que hoje a Caixa Econômica Federal é um verdadeiro obstáculo a 

ser superado pelas Prefeituras, pelas administrações públicas municipais, no sentido 

de viabilizar esses projetos. Isso tudo é constante nos temas que essa LDO deveria 

ter como princípio para que pudéssemos ter uma amplitude maior com relação à 

LOA — Lei Orçamentária Anual. Após a aprovação da LOA, há um problema maior: 

está se aprovando uma DRU — Desvinculação de Receitas da União de 30%, o que 

significa dizer que todo esse esforço, todo esse trabalho dará uma liberalidade de 

30%, quase que um terço do Orçamento... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Para encerrar, por gentileza, 

Deputado Danilo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - ...Quase um terço do Orçamento da 

União para ser usado da forma como convier ao Executivo. Isso é uma liberalidade. 

O que acontece: com isso, o Orçamento fica muito mais vulnerável, muito mais 

suscetível, inclusive a pedaladas futuras. É exatamente antevendo os problemas... 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Gostaria que o tempo fosse 

respeitado, por favor. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - ... que precisamos ter uma coerência 

agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Deputado Danilo. 

Eu vou passar a palavra ao próximo inscrito, o Deputado Samuel Moreira. Em 

relação a essa “questão de ordem” — entre aspas — levantada pelo  

Deputado Danilo, a consultoria me disse que, na verdade, nós não podemos votar 

adendo por adendo. Cada adendo é um aditivo de voto ao relatório. É um... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Tem que ser tratado como emenda. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vão ser votados como um 

todo: o relatório da LDO e suas emendas. Portanto, nós podemos discutir todos os 

adendos e também o relatório. Nós vamos colocar em votação o relatório com todos 

os adendos. Nós não podemos votar adendo por adendo. Não são os cinco itens...  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exas. podem destacar, é 

óbvio! Se há alguém que queira destacar o adendo, pode fazer um destaque, e esse 

destaque pode ser votado em separado. Mas nós, na verdade, estamos discutindo o 

relatório como um todo e vamos votar, ressalvados, naturalmente, os destaques, no 

momento em que for colocado. 

 Deputado Samuel Moreira, V.Exa. tem a palavra por 5 minutos, por gentileza. 

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

É uma questão de ordem. É uma questão de ordem.  

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - É discussão do relatório.  

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para uma questão de ordem. É 

questão de ordem, porque, na verdade, nós não estamos discutindo o relatório como 

um todo. Eu, inclusive, quando me inscrevi para falar, fui claro com relação a isso, 

porque hoje foi feita a leitura. Então, é um item da pauta, antes de iniciar a discussão 

do relatório, o adendo... Ou seja, o Relator, nem a Presidente da Mesa que 

antecedeu V.Exa., que ora está presidindo, não disse: “Em discussão o Relatório nº 

1”, que é o relatório da LDO. Não! Ela disse: “Passo a palavra ao Relator para que 

leia o adendo”. Ele terminou a leitura do adendo, e nós passamos a fazer uma 

discussão sobre o adendo. Então a discussão está girando exclusivamente em torno 
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do adendo. Terminada essa discussão, nós iniciaremos a discussão do relatório, 

propriamente, porque eu ainda nem me inscrevi para a discussão do relatório. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Então, o que eu sugeri... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É isso que eu estou reiterando, 

porque foi o que a Presidente entendeu. Foi o que ficou decidido. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Presidente, o adendo feito é adendo 

ao relatório, Presidente.  

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu sugeri, Deputado Domingos 

Sávio, que nós encerremos a discussão do adendo; que abramos a discussão 

relatório, e todos se inscrevem.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tudo bem! Eu não tenho objeção, 

Senadora, é que os que estão inscritos... 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Então, faça isso! 

 (Não identificado) - O adendo é a quê, se não ao relatório, meu Deus! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É mais fácil ouvir os que estão 

inscritos que votarmos um requerimento, é isso. 

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

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

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

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Na verdade, é o seguinte, o 

Adendo nº 4 recompõe o relatório... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - E o Adendo nº 5. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Os Adendos nºs 4 e 5 

recompõem o relatório, eles fazem parte do relatório como um todo. Se por acaso 

houve um equívoco vocês estavam inscritos e falaram apenas sobre o adendo, na 

verdade, vocês poderiam falar sobre o relatório como um todo, e podem destacar o 

adendo caso queiram.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Definitivamente, não é isso, 

Presidente. Definitivamente, se a assessoria entendeu assim, entendeu errado.  

 (Não identificado) - Sr. Presidente, eu quero uma questão de ordem. O 

Presidente chegou aqui e mudou o entendimento da Presidente anterior. O que é 

isso? 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Entendeu errado. Veja bem, veja 

bem: nós tínhamos um relatório, lido em sessão anterior. O Relator trouxe aqui, 

neste momento, um adendo para incorporar ao relatório. Nós tivemos a 

oportunidade de debater com ele, inclusive com o próprio Relator-Geral do 

orçamento manifestando opinião divergente da proposta — veja bem —, tudo, única 

e exclusivamente, sobre o adendo. Aliás, o Relator é testemunha disso. E eu, 

inclusive, ressaltei isso. Eu fui um dos primeiros a falar: “Olha, eu não estou me 

inscrevendo para debater o relatório, eu estou apenas fazendo as minhas 

observações sobre este adendo que está sendo incorporado, até porque — eu disse 

— eu tenho perguntas a fazer ao Relator com relação a temas que ele incluiu e que, 

no meu entendimento, por exemplo, transigem os limites da lei”. Aí não é nem a 

questão de mérito. Eu até concordo. Tem um tema que ele incluiu, com o qual eu 

concordo, mas acho não ser apropriado, por essa forma. É só isso que eu explico a 

V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Domingos Sávio, 

a solicitação de V.Exa. é que essa é a inscrição para discutir o relatório, é isso?  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Com certeza. É o apelo que eu faço 

a V.Exa. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Um de cada vez, para nós 

entendermos aqui.  

 Deputado Domingos Sávio, conclua, por gentileza. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Concluo. Eu faço um apelo a 

V.Exa., porque assim foi já entendido, com a Presidente Rose de Freitas e com o 

próprio Relator: que nós estamos concluindo um debate sobre o adendo que ele 

apresentou. Terminado isso, nós iniciamos imediatamente a discussão do relatório 

geral, incluindo todos os adendos, para que nós, ao concluirmos a discussão, 

iniciemos a votação. Aí vai terminar, inclusive, o prazo para destaque, que é quando 

terminarmos a discussão.  

 A discussão pode, por exemplo,... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Já que estamos discutindo 

apenas o Adendo nº 1, estou reabrindo, neste momento, as inscrições para a 
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discussão. Vamos ouvir exclusivamente o número regimental, pelo tempo 

regimental, e vamos seguir rigorosamente, para podermos votar isso aqui hoje.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado Orlando está 

inscrito, e o Deputado Hildo Rocha, para uma questão de ordem  

 (Não identificado) - Sr. Presidente, eu estou inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - V.Exa. vai falar. É que 

temos uma questão de ordem aqui. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. O art. 3º... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, peço a palavra para 

uma questão de ordem. O Deputado Zeca Dirceu está indicando todos os nomes da 

base do Governo, como se fossem os primeiros. 

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

Sávio, estamos inscrevendo aqui. Por gentileza. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu sei, mas ele está indicando. Eu 

tinha levantado a mão, bem como o Deputado Caio Narcio Com todo o respeito, eu 

ouvi. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu estou auxiliando, porque eles estão 

levantando a mão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Auxiliando, estão levantando a 

mão, e V.Exa. está indicando os nomes da base. E quer usar essa estratégia... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Estão abertas as inscrições 

aqui, inclusive haverá alternância — metade vai falar a favor e metade vai falar 

contra.  

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

questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Por gentiliza, peço que seja 

breve em sua questão de ordem, porque tenho que respeitar a ordem dos inscritos 

aqui. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - A Instrução Normativa nº 4, de 2015, da 

Secretaria-Geral da Mesa, que estabelece procedimentos para a confecção e 

disponibilização dos documentos eletrônicos de cunho legislativo, no âmbito do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, diz, no art. 3º, que é desnecessária a 

publicação integral. Ou seja, tem que haver no mínimo uma resenha — e se não é 

integral, tem que haver, no mínimo, uma resenha — nos Diários do Senado Federal 

e do Congresso Nacional, de matérias que não sejam proposições, nos termos do 

art. 211. 

 O que diz o art. 211, do Regimento Interno do Senado? O art. 211... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado, eu acho que 

essa questão de ordem já foi resolvida. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, é outra questão de ordem.  

 (Não identificado) - Trata-se de uma questão de ordem já vencida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Ela já foi resolvida pela 

Senadora. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, é outra questão de ordem. Eu fiz 

uma questão de ordem com relação ao Regimento. 

 (Não identificado) - A matéria já foi decidida, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Agora estou fazendo uma questão de 

ordem com relação à instrução normativa. 

 (Não identificado) - Mas é sobre o mesmo tema, Deputado. 

 (Não identificado) - Essa matéria já foi decidida. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, não, não. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Tem que mandar para a Comissão 

de Constituição e Justiça. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Nós estamos fazendo uma questão de 

ordem em cima da instrução normativa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Paulo Pimenta, 

por gentileza. Deputado Hildo Rocha, encaminhe a sua questão de ordem, que vou 

respondê-la oportunamente. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Vamos à questão de ordem, Sr. 

Presidente.  
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 A Instrução Normativa nº 4, da Secretaria-Geral da Mesa, diz, no art. 3º, que é 

desnecessária a publicação — e veja bem — integral. O que é que se entende por 

integral?  

 Primeira questão de ordem: o que é integral para esta Presidência? O que é 

publicação integral, nos Diários do Senado Federal e do Congresso Nacional, de 

matérias que não sejam proposições, nos termos do art. 211 do Regimento Interno 

do Senado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É o conteúdo de inteiro teor. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O Regimento Interno do Senado diz que 

projeto de lei, emenda à Constituição e requerimento, obrigatoriamente, têm que ser 

publicados de forma integral e não apenas como resenha. Está dito aqui: sendo 

obrigatória a disponibilização do avulso eletrônico da matéria. 

 A nossa questão de ordem é: há necessidade de publicação do eletrônico da 

matéria ou não há necessidade da disponibilização, conforme o art. 3º? É o que está 

dito aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A Senadora já decidiu, mas 

vou recolher a sua questão de ordem e responder em seguida.  

 (Não identificado) - Essa questão de ordem já foi respondida.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quero passar a palavra para 

os inscritos aqui.  

 Com a palavra o Deputado Samuel Moreira, por 5 minutos improrrogáveis. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

vejam... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A inscrição agora já é para a 

discussão da LDO. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - O Deputado Danilo Forte colocou 

aqui claramente que o Orçamento é a principal lei para esta Casa de leis. O 

Orçamento é algo que nos coloca na condição de definir o quanto o Governo pode 

exercer de gastos públicos. Nós temos um problema de gasto público no País que 

não é só da época do PT, mas desde a redemocratização do País. 

 Quando nós tínhamos o regime militar, nós não discutíamos o Orçamento. 

Passamos a discuti-lo após conquistarmos a democracia, com a Constituição de 
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1988. Criamos entidades, associações e políticas públicas importantes. Os 

sindicatos, as entidades de classes e os funcionários públicos passaram a 

reivindicar a discussão do Orçamento. 

 O problema é que nós sempre tivemos o Orçamento acrescido pelos seus 

gastos. As políticas públicas importantes geram gastos. Os aumentos no 

funcionalismo geram gastos públicos. Nós sempre fomos aumentando os gastos 

públicos e depois correndo atrás de receita para cobrir essas despesas. Nós nunca 

definimos claramente qual é a receita, e, após termos uma receita definida, não 

gastarmos mais do que se arrecada. É este Congresso aqui que estabelece que se 

possa gastar mais ou não. 

 Eu não posso estabelecer metas que não existem, são pressupostos de que 

serão mexidas, através, inclusive, desse adendo. E o que ele diz? Ele diz que eu 

posso abater da minha meta os gastos no PAC, gastos investimentos. Eu não posso 

fazer assim. Os gastos são gastos públicos, mesmo sendo de investimento. Por isso, 

tenho que ter claramente definida a minha meta com todos os gastos públicos, 

inclusive o gasto público de investimento para que eu não possa gastar mais do que 

arrecado. Nós precisamos ter essa coragem. 

 É muito fácil criar programas sociais, que são bons programas, mas, se eu 

não tiver dinheiro, ou substituto ou não faço programa. Eu não posso é fazer sem 

dinheiro. A prática deste Governo tem sido constantemente assim. Eu vou dar um 

exemplo. É só pegar o FIES. Está aqui: em 2013, gastou 7 bilhões; em 2014, ano da 

eleição, quase 13 bilhões. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Samuel... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Gastou quase 13 bilhões. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - O tempo está rolando, Sr. 

Presidente. 

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

existe aparte aqui. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - O tempo está rolando. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como V.Exa. está discutindo a 

matéria, o Relator tem que estar presente à Mesa, Deputado Orlando Silva. Eu vou 

dizer exatamente isso. 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Olhe, é uma boa observação. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quem vai consertar o Orçamento é o 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu lamento profundamente, porque 

eu estou fazendo um apelo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O debate da LDO pressupõe que o 

Relator esteja presente à Mesa. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Veja, eu estou fazendo um apelo 

para que a gente não faça esse adendo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Danilo Forte, o 

Relator só saiu aqui para ir ao banheiro. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu peço, então, que segure o meu 

tempo. Eu estou discutindo o adendo. 

 Olhe, eu já disse no início que nem era uma coisa do PT. Eu estou dizendo 

que é uma coisa que vem lá de trás. Desde a redemocratização nós somos pelos 

gastos públicos. Eu não estou partidarizando a matéria. Eu só estou fazendo um 

apelo para que a gente fixe uma meta e não mexa nela. O Governo é que tem que 

se virar para atingir a meta. Nós não podemos ficar fazendo meta fictícia, gerando 

aqui um item que possa abater da meta. Quer dizer, gasta, aí eu posso abater da 

meta. Não existe isso. Isso aí é como o cidadão que está ali nos assistindo pela TV 

Câmara. Se ele tem uma meta de emagrecer — e vou repetir mais uma vez — 5 

quilos, mas ele não para de comer, come demais, engorda 5 quilos, aí ele 

simplesmente muda a meta e fica feliz, porque engordou 5 quilos. Não é assim a 

vida. Dá problema; deu déficit, dá problema. Faltou dinheiro? É dívida, é problema 

para todo mundo. É o que nós estamos passando hoje. 

 Agora, eu peço ao Relator que venha aqui nos ouvir. Não é possível. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Parece que o Relator só 

saiu para fazer alguma necessidade fisiológica, mas está chegando. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não, tudo bem. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sr. Presidente, quem vai votar é a 

Comissão. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu espero, então. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Suspende a sessão. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Quem vai votar é a Comissão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas o Relator precisa fazer o adendo. 

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

Relator, que está ali fora, atender a imprensa. (Pausa.) 

 Deputado Caio Narcio, V.Exa. é o próximo inscrito para falar. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, vamos aguardar o 

Relator ou não? É importante. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, que alguém me 

ouça, então, que alguém possa retirar esse adendo. (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu sou todo ouvido, como 

toda a Comissão aqui. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Alguém pode sugerir de não fazer 

o adendo? 

 (Não identificado) - Segue a discussão, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Não só fazemos o papel de 

votar. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É um desrespeito aos seus eleitores, 

Deputado Samuel Moreira, V.Exa. falar e o Relator não ouvir. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sr. Presidente, designa um Relator 

ad hoc para ouvir especialmente o Deputado Samuel Moreira. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Relator saiu aqui e já está 

voltando. 

 Deputado Caio Narcio, por gentileza, vamos dar sequência. Ajude-me, vamos 

dar sequência aos trabalhos para a gente votar. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, vamos retirar esse 

adendo, fazer o Orçamento da forma como ele está ou, então, já diminuí-lo. Diminui 

lá a meta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Samuel Moreira, 

é possível fazer um destaque. Vamos votar o destaque em separado. Isso pode ser 

votado. Enfim, se vencer no voto... 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Mais um motivo para aguardar o Relator, 

porque o Relator pode retirar de ofício. O adendo é dele.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Mas o Relator já disse que acata.  

 (Não identificado) - Sr. Presidente, não vá pela palavra de ninguém, 

porque...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos deixar o Relator 

voltar para a gente poder votar. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Vamos esperar o Relator.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu confesso que nem percebi que 

o Relator não estava. Então, V.Exa. nem deve começar. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Temos que aguardar o Relator. Vamos 

pedir à assessoria para nos ajudar com a vinda do Relator.  

 (Não identificado) - Essas coisas não podem ser apressadas.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Pronto, está aí o Relator. 

 Com a palavra o Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Relator, a presença de V.Exa. é 

fundamental para que a gente discuta a matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Caio Narcio, 

V.Exa. dispõe de 5 minutos improrrogáveis, por favor. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Agradeço a gentileza do nobre 

Deputado, meu conterrâneo de Minas Gerais.  

 Lamento a retirada da palavra do Deputado Orlando Silva, por quem tenho 

grande estima. Tenho certeza de que daria importantes contribuições aqui. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - V.Exa. me concede um aparte? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Dentro do tempo que V.Exa. abriu mão, 

V.Exa. poderá recuperá-lo. Tenho certeza de que todos da Comissão não terão 

objeção em devolver o tempo de V.Exa., que é oportuno.  

 De qualquer maneira, Sr. Presidente, Sr. Relator, nós iniciamos os trabalhos 

desta Comissão, neste ano, dizendo da dificuldade de fazer relatórios de 

orçamentos que nunca foram cumpridos. A primeira dificuldade que vivemos foi o 

momento que passamos no ano passado, com a dificuldade de aprovação. Depois, 

o não respeito a um orçamento que, por muitas vezes, era reconhecido como fictício. 
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E, neste ano, estamos caminhando para acontecer a mesma coisa: Passamos o 

primeiro semestre sem votar a LDO; ficamos sem votar o PPA, que seria uma 

oportunidade importante e necessária votá-lo, depois, a LDO e a LOA. Mas não foi 

cumprido.  

 Estamos agora caminhando para fazer a leitura de cinco adendos. Quer dizer, 

depois do relatório apresentado, tivemos cinco grandes modificações, e, nessa 

última, com o voto do Relator, que prevê 30% dos recursos, os quais nós não vemos 

a necessidade que aconteçam. 

 Então, o pedido que nós fazemos ao Relator é que abra mão desse adendo, 

que permite ao Governo uma flexibilidade que não deve ter. O Governo não precisa 

ter flexibilidade de julgar o Orçamento, sem cumprir as obrigações que são 

colocadas aqui, discutidas num ambiente que é oportuno para ele, num ambiente 

propício para que se discuta o Orçamento. Dar a este Governo uma manobra, um 

espaço de 30 bilhões para que sejam remanejados os seus gastos, dar a ele essa 

condição, porque, dos 30, foram rediscutidos para 20, dar a ele 20,30 bilhões para 

fazer isso, é dar uma contribuição ao Governo que já mostrou não sabe gastar, não 

sabe cumprir as normas. Dar a ele um cheque em branco para gastar mal, como ele 

faz, é dizer ao Governo que ele tem prerrogativas que este Parlamento não deve 

conceder a ele. 

 Portanto, Relator, eu acredito que nós poderíamos fazer o entendimento, em 

que V.Exa. poderia abrir mão desse adendo. Esse adendo não vai ao encontro das 

necessidades do País. Trata-se de um Governo irresponsável, que não cumpriu as 

suas metas, que veio aqui, no início do ano, falar em 30 bilhões de superávit; depois, 

voltou com 30 bilhões de déficit, agora são 50 bilhões de déficit, 120 bilhões de 

déficit. E não há encontro, porque, até hoje, nós, que temos a oportunidade de 

relatar a LOAS, não temos parâmetros do Governo.  

 Na discussão que foi feita aqui com o Ministro da Fazenda, foram feitas 

perguntas que ainda não foram respondidas. Por exemplo, se os gastos feitos pelas 

chamadas pedaladas fiscais vão ser Restos a Pagar, se as dívidas vão ser pagas de 

imediato ou não, dar ao Governo esse adendo de 20% é assinar um cheque em 

branco para um governo irresponsável, que não sabe gastar e gasta mal. Gastou 20 

bilhões com caças! Nessa crise, eu pergunto a V.Exa.: Qual é a guerra? Qual é a 
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necessidade fundamental de o Brasil comprar caças hoje? Dar a este Governo 30 

bilhões ou 20 bilhões de manobra é dar a ele a oportunidade de gastar mal, errado, 

equivocadamente. Este Governo não merece a nossa confiança para que seja feito 

isso.  

 Cabe a nós manusearmos o Orçamento para regrar o máximo possível os 

desfeitos e os desmandos deste Governo desordenado, atrapalhado, que não 

cumpre a sua função.  

 Pode contar o tempo junto comigo, porque a verdade dói, Deputado Orlando 

Silva. A verdade dói e a verdade é essa.  

 Portanto, peço ao nobre Relator que possa atender a nossa solicitação, pelo 

bem do Brasil, e abrir mão desse Adendo nº 5.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Concedo a palavra à 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, como última inscrita para esta 

discussão do adendo. Por gentileza, V.Exa. tem a palavra por 5 minutos, 

prorrogáveis. 

Para a LDO, já temos aqui as inscrições. São dez inscritos. 

 Com a palavra a Deputada Dorinha. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

gostaria de pedir a atenção do Deputado Ricardo Teobaldo. 

 Sr. Presidente, Sr. Relator, na verdade, eu não vou repetir tudo que já foi dito 

sobre o Adendo nº 5. Eu também acho que seria muito melhor para o Orçamento e 

para o País que ele fosse retirado de maneira integral.  

 Eu não tenho como ficar falando... 

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

iniciada a Ordem do Dia. Então, está suspensa a sessão pelo Regimento, e nós 

voltaremos depois aos trabalhos, é isso? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Gostaria de... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deixe para depois, Deputada Dorinha, 

deixe para depois. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Espere, Deputado. A 

Deputada Dorinha tem a palavra. Nós não podemos deliberar, não podemos votar, 

mas nós podemos fazer a discussão. Não existe impedimento para fazer a 

discussão.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só se a Comissão quiser, só se a 

Comissão quiser. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É claro. Se sair todo mundo 

daqui, eu não vou ficar discutindo sozinho. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Se a Comissão esvaziar ou alguém 

pedir verificação de quórum, é obrigado a derrubar, é regimental.  

 (Não identificado) - A Oposição está querendo obstruir, Sr. Presidente. 

Vamos seguir com a discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós temos um acordo aqui 

de seguir com a discussão, estamos dando a palavra a todos, pacientemente. Está 

com a palavra a Deputada Dorinha. 

 Por gentileza, Deputada, siga com a palavra. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, eu queria fazer um apelo, Deputado, para que, dentro da sua proposta de 

redação do Adendo nº 5, no § 5º, V.Exa. também inclua a possibilidade de dedução 

de “restos a pagar”.  

 Todos nós sabemos que “restos a pagar” podem não ser executados e podem 

ser cancelados. Este é um apelo para que isso não seja considerado no caso da 

manutenção do adendo como um todo. Nós temos vários exemplos em todas as 

administrações — municipais, estaduais —, e na Administração Federal não é 

diferente. Hoje há, na verdade, um montante de quase 200 bilhões de “restos a 

pagar” e eles podem ser cancelados. Embora eu discorde do adendo como um todo, 

eu considero que isso é o cúmulo do absurdo.  

 Faço, então, esse apelo para que V.Exa. analise e retire essa consideração 

em relação aos “restos a pagar”. É uma intenção a despesa ou a própria obra. Ainda 

é intenção, ela pode não ser executada. Então, não tem como ser considerada como 

uma possibilidade de dedução dos “restos a pagar”. O meu pedido é que esse § 5º 

seja excluído por V.Exa., como proponente do Adendo nº 5.  
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 Acho que todos nós que já fomos gestores sabemos que é inapropriado 

pensar que existe uma garantia de execução de algo que poderia ficar inscrito em 

“restos a pagar”. Esse é o apelo para que V.Exa. analise. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Deputada 

Dorinha. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, só com relação à Ordem 

do Dia, o combinado nosso de procedimento é que, iniciando a Ordem do Dia, nós 

iríamos suspender a sessão com o compromisso de voltar para cá hoje, após o 

encerramento da Ordem do Dia.  

 (Não identificado) - Meia-noite vai terminar! 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Não interessa a hora que vai acabar! O 

compromisso nosso é este, de voltar. Nós voltaríamos para cá. 

 (Não identificado) - Isso não impede a discussão, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Caio Narcio, nós 

temos tido aqui o procedimento nesta Comissão de sempre fazer acordo, ainda que 

não seja acordo sobre as matérias em si, mas de fazer um acordo de procedimento 

para que nós possamos discutir. Eu quero dar o espaço mais amplo possível para 

que todos participem. Nós vamos voltar para cá meia-noite e ficar até às 5 da 

manhã, com três ou quatro Deputados aqui discutindo e votando. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Pelos Deputados do Governo, eu não 

posso responder. Eu garanto que ficarei aqui até a exaustão da discussão. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Foi o que foi combinado. Se 

quiser combinar outra coisa, podemos até discutir, mas foi o foi combinado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu queira fazer uma 

ponderação. 

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

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Isso é um desrespeito à Presidência, 

ao Deputado Jaime Martins, que está com muita delicadeza. Faço um apelo aos 

companheiros, um apelo para respeitar as inscrições. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Orlando Silva, 

estamos respeitando. Essa é uma questão de ordem. Nós estamos tentando 
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avançar nas discussões mesmo estando a Ordem do Dia ocorrendo. Na verdade, 

regimentalmente eles podem pedir verificação, podem fazer um requerimento de 

encerramento de discussão. Eu estou tentando fazer um acordo de procedimento 

para continuarmos a discussão agora. 

(Não identificado) - Pode continuar se houver consenso, mas não há 

consenso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Domingos Sávio, 

por gentileza, V.Exa. participou dos entendimentos? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, Deputado Jaime 

Martins, eu quero fazer aqui uma consideração que eu acho que é relevante.  

 Primeiro, há o aspecto regimental, sim. Em um momento como esse, pode-se, 

indiferente de se estar votando, alguém levantar questão de ordem quanto ao 

quórum, porque já está havendo Ordem do Dia. Obviamente, daqui a pouco, começa 

alguma votação lá. Mesmo nós, não votando aqui, começa alguma votação, e todo 

mundo conhece o procedimento do Presidente da Casa.  

 Então, estou concluindo meu raciocínio para dizer, até como uma proposta ao 

Líder do Governo, Deputado Paulo Pimenta, o seguinte: nós da Oposição 

concordaríamos com a suspensão da reunião, que é bem diferente de 

encerramento, com a disposição de voltarmos após a Ordem do Dia, ou amanhã 

cedo, se essa Ordem do Dia terminar depois de meia-noite, ou houver também o 

entendimento de que retornemos logo pela manhã.  

 Isso eu acho muito mais apropriado do que nós insistirmos e daqui a pouco 

alguém pedir a verificação e a sessão cair como um todo. Enquanto nós 

suspendemos o debate, nós podemos dar como iniciada a discussão. Eu sou o 

primeiro orador, inclusive.  

 Acho que a questão de ordem colocada é oportuna, porque se encerrou a 

discussão do adendo e, neste momento, pelo o que eu entendi, V.Exa. iria iniciar a 

discussão do relatório, sendo eu o primeiro orador. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu concordaria de que déssemos 

como iniciada a discussão, mas apenas me reservaria o direito de usar os meus 5 

minutos no momento em que reabrissem os trabalhos, e nós teríamos esse tempo, 
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não só, primeiro, para cumprir o nosso dever de estar no plenário e de estar 

discutindo uma matéria extremamente relevante, que é a questão da repatriação de 

recursos do exterior. É uma matéria que não tem como nós não votarmos. Daqui a 

pouco, quando falarem “em votação”, nós vamos ter que correr lá para votar. 

Eu concluo dizendo que, nesse período, além de cumprir o nosso dever, eu 

me coloco a disposição do Líder do Governo — acho que os demais Líderes 

também — para que tentemos construir algum acordo de procedimento. Já ficou 

bem evidente que, ainda que se insista aqui, a LDO tem, só de minha autoria, 

algumas dezenas de destaques. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Domingos Sávio, só para 

contribuir com o debate. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, o acordo de procedimento 

poderia dar a todos nós uma condição de concluir a votação da LDO de maneira 

muito mais agilizada. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Jaime Martins... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A minha proposta é que V.Exa. 

suspenda a reunião por prazo indeterminado. 

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

Sávio está fazendo a proposta pela Oposição. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu gostaria de manifestar aqui a 

absoluta disposição de, através do dialogo, construirmos o melhor ambiente possível 

para que as votações possam ocorrer. Dessa maneira, nós concordamos com a 

ideia de que a sessão deva ser suspensa.  

 Gostaria que as nossas assessorias técnicas pudessem inclusive trabalhar 

em um acordo de procedimentos, analisar os principais destaques que V.Exas. 

querem apresentar, para que a assessoria do Governo também possa analisá-los.  

 Assim, retomamos os trabalhos já dentro de outro patamar, inclusive, de 

diálogo entre o Governo e a Oposição. Então, eu acho que é uma medida adequada 

e tem a nossa concordância. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sr. Presidente! 
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE Sr. Presidente, como se trata de uma 

reunião extraordinária da Câmara dos Deputados, é para encerrar mesmo, é 

peremptório. 

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

Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu só quero que V.Exa. leia a lista 

dos inscritos, Sr. Presidente, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A lista de inscritos está aqui. 

Eu quero fazer a seguinte proposta.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como é extraordinária, é peremptória. 

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

reunião, mas eu quero ler a lista dos inscritos e quero também encerrar as 

inscrições, porque já são 12 inscritos: Deputado Domingos Sávio, Deputado Orlando 

Silva, Deputado Nilto Tatto, Deputado Wadson Ribeiro, Senador Raimundo Lira, 

Deputado Izalci, Deputado Zeca Dirceu, Deputado Leo de Brito, Deputado Raimundo 

Gomes de Matos, Deputado Paulo Pimenta, Deputado Samuel Moreira, Deputado 

Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Danilo Forte, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Pela ordem, Sr. Presidente, trata-se 

de uma questão de ordem feita pela Senadora Gleisi Hoffmann.  

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

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Ela argumentou que, pelo 

Regimento, nós teríamos direito a dez inscrições, sendo seis Deputados e quatro 

Senadores. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não é isso. 

 (Não identificado) - Na LDO, não. 

 (Não identificado) - É o mínimo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Aqui não há impedimento de todo 

mundo falar, não. Não existe isso em nenhum lugar no Regimento, todo mundo tem 

o direito. 

 (Não identificado) - Nunca aconteceu isso na Comissão de Orçamento. Na 

Comissão de Orçamento, todo mundo fala. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2386/15  11/11/2015 
 
 

 58 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Veja bem, nós temos que 

ter aqui um limite de tempo para discutir, pois não podemos discutir eternamente. 

Quero aqui dizer da necessidade de assinaturas para o requerimento de 

encerramento de discussão, e aí são necessários seis Parlamentares e quatro 

Senadores. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Eu queria sugerir... 

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

apresentou aqui um requerimento de encerramento de discussão. Eu vou passar 

para um acordo de procedimento. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Eu quero sugerir, Presidente, 

que quem estiver, como o Deputado falou agora, com vários destaques, que possa 

disponibilizar os destaques para que a nossa Comissão de Orçamento possa ir 

trabalhando, para, quando retomarmos, já termos algumas posições com relação 

aos destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Levando em conta que nós 

já estamos no processo de discussão, fica, portanto, aberto o prazo para a 

apresentação de emendas, inclusive fica aberto o prazo para se dialogar sobre 

essas emendas. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. Coloco-me à 

disposição do Relator agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu estarei, portanto, 

suspendendo a presente reunião até que haja o término da Ordem do Dia. 

Naturalmente, se terminar depois de meia-noite, nós vamos recomeçar amanhã pela 

manhã.  

Eu estou declarando aqui o encerramento das inscrições para o debate. Nós 

já temos aqui 14 inscritos. Os dois últimos inscritos são a Deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende e o Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, por gentiliza, eu não 

posso concordar, porque eu não acho que é regimental V.Exa. encerrar as 

inscrições. Na verdade, eu concordo, caso haja, na sessão que vai reabrir... Nós 

ainda vamos construir um acordo de procedimento. Então, eu acho que, caso haja a 

sessão que formos abrir... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado, a Presidência 

pode limitar o número de inscritos, sim. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não, até onde eu conheço, todos 

têm o direito de se inscrever. É claro que alguém pode se inscrever e não conseguir 

falar, porque pode ser votado o encerramento de discussão. Agora, nós não teremos 

condição, se aparecer um Deputado aqui que não tenha se inscrito... Eu até estou 

muito tranquilo, porque acho que praticamente todos do PSDB se inscreveram. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Qualquer decisão nossa agora é 

inócua. A sessão já deveria estar suspensa. Há um extraordinária no plenário. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas o certo é que seria 

antirregimental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós já vamos suspender, 

Deputado. É apenas um acordo de procedimento. Nós não estamos mais 

conversando sobre a matéria. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou ponderando a V.Exa., 

porque, senão, podemos tomar uma decisão aqui que não seja regimental e pode 

até dificultar depois os andamentos. Então, eu acredito que, caso não se construa 

um acordo de procedimento, uma das alternativas que pode ser adotada é a de 

apresentar um requerimento de encerramento de discussão. Se isso for feito, 

fatalmente nem todos os que estão inscritos falarão. Agora, nada impede, até que 

alguém apresente um requerimento e que ele seja votado, que as pessoas se 

inscrevam. É essa a ponderação que eu estou fazendo a V.Exa. 

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

Estamos, então, suspendendo os trabalhos desta Comissão até que finalize a 

Ordem do Dia; se finalizar após as 12 horas, nos ficamos já acertados para 

recomeçar amanhã, às 10 horas da manhã. Tudo bem? (Pausa.) 

 A Senadora sugere que seja às 9 horas.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Às 10 horas, até porque nós não 

sabemos a que horas vai terminar a sessão na Câmara. O Senado tem sido mais 

moderado no seu esforço e a Câmara, com frequência, tem ido até a madrugada. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Marque logo às 10 horas da manhã, 

Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Suspensa a reunião, então, 

para ser recomeçada às 10 horas da manhã. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É repatriação, não há como terminar 

cedo, pois esse tema é polêmico. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Se terminar a Ordem do Dia 

até meia-noite, nós votaremos hoje aqui. 

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Está reaberta a sessão da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

 Nós vamos retomar os trabalhos a partir da leitura, já feita, dos adendos da 

LDO.  

 O Relator, Deputado Ricardo Teobaldo, vai manter a leitura de alguns 

adendos que estão sendo colocados à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A discussão 

já está aberta e em andamento.  

 Será feita a votação da LDO nesta sessão.  

 Eu peço aos Srs. Parlamentares que retomemos o trabalho. 

 Convido o Deputado João Arruda para, como Relator ad hoc da LDO, fazer a 

leitura. (Pausa.) 

 Havendo a concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, 

por ter sido a mesma distribuída antecipadamente.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Solicito a dispensa da leitura da ata, Sr. 

Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Não havendo quem se 

manifeste contrariamente, está dispensada a leitura da ata.  

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

Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação a ata da 13ª Reunião 

Extraordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2015. 

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

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

(Pausa.)  

 Em votação na representação do Senado Federal.  

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

(Pausa.)  

 Aprovada a ata.  

 Item 1. Adendo nº 1, de 2015, ao parecer preliminar apresentado ao Projeto 

de Lei (CN) nº 1, de 2015, do Sr. Ricardo Teobaldo, que “dispõe sobre as diretrizes 

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

providências”. 
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 O Relator ad hoc está com a palavra para a apresentação do Adendo nº 1, 

que já foi lido pelo Relator, o Deputado Ricardo Teobaldo, e foi objeto de discussão 

no dia de ontem.  

 Peço ao Deputado João Arruda que faça a leitura do Adendo nº 1.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Adendo nº 1. 

“Parecer Preliminar ao PL nº 1, de 2015-CN. 

1) Inclua-se o item 2.2.7 da Parte Especial: 

2.2.7 Poderão ser elaboradas emendas de Relator, contemplando obras e 

empreendimentos de caráter estruturante, em andamento ou com projeto executivo 

aprovado, mediante indicação das bancadas estaduais do Congresso Nacional, 

conforme procedimentos especificados pela Presidência da CMO.  

 2) Dê-se a seguinte redação ao item 2.4.1, ‘a’, da Parte Especial: 

 a) uma ação que beneficie cada Estado ou o Distrito Federal, contemplando 

obras e empreendimentos de caráter estruturante, em andamento ou com projeto 

executivo aprovado. 

 3) Suprimam-se os itens 2.4.1, ‘b’ e ‘c’, 2.4.5 e 2.4.6 da Parte Especial”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Sr. Relator.  

 Esse é o adendo que trata das obras estruturantes das emendas impositivas. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao adendo permaneçam como se 

acham. (Pausa.)  

Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao adendo permaneçam como se 

acham. (Pausa.)  

Aprovado.  

 Eu vou conceder a palavra ao Deputado Hildo Rocha, enquanto aguardamos 

a presença do Deputado Domingos Sávio, representando a Oposição — S.Exa. é o 

primeiro inscrito —, para o debate da matéria que faremos em seguida, a saber, a 

leitura dos Adendos 4 e 5 e da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Desde ontem, já temos a inscrição dos seguintes Srs. Parlamentares: 

Domingos Sávio, Orlando Silva, Nilto Tatto, Wadson Ribeiro, Raimundo Lira, Acir 
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Gurgacz, Zeca Dirceu, Leo de Brito, Raimundo Gomes de Matos, Paulo Pimenta, 

Samuel Moreira, Hildo Rocha, Professora Dorinha Seabra Rezende e Danilo Forte. 

 Esses são os inscritos para a discussão da LDO. 

 Então, eu gostaria de passar a palavra ao Deputado Hildo Rocha.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma 

proposta. 

 Como nós temos vários projetos de lei que tratam do Orçamento em vigência, 

os PLNs, eu gostaria, se fosse possível — não sei como poderia se dar —, que 

suspendêssemos a votação do Projeto de Lei nº 1, que trata da LDO de 2016. 

Assim, passaríamos imediatamente à votação dos PLNs, em função de que ele têm 

de ser votados até o dia 20 nesta Comissão, para surtir os efeitos legais, os efeitos 

regimentais.  

 Hoje já é quinta-feira, são 10 horas. Seria bom se pudéssemos já colocar em 

votação os PLNs — há vários PLNs —, que são os itens extrapauta. Há o PLN 5 e 

os outros, que já poderíamos colocar em votação aqui. Eu entendo que a aprovação 

deles é mais urgente, até porque outros nós poderíamos incluir na pauta do dia 17. 

Alguns Ministérios estão precisando da aprovação desses projetos para poderem 

movimentar os recursos da forma mais correta, da forma como está contida na 

nossa legislação pátria.  

 Portanto, Sr. Presidente, é essa a solicitação que eu faço, dentro da medida 

do possível, dentro do Regimento desta Casa, dentro do Regimento do Congresso 

Nacional.  

Se for possível procedermos dessa forma, se pudermos apreciar logo os 

PLNs, nós avançaremos. Então, votaríamos hoje os PLNs e, em seguida, 

continuaríamos a discussão da LDO, concluindo na terça-feira. Nesse dia, sem 

dúvida alguma, já teremos votado a LDO.  

 Essa é a proposta que faço. Se a Mesa entender que nós podemos, 

regimentalmente, fazer essa inversão de pauta — o Deputado Hugo Leal, que é o 

Relator do PLN 5, já está presente —, acho que devemos fazer. Mas não sei se é 

possível.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Nós temos, Deputado Hildo 

Rocha, um único projeto de crédito tramitando aqui. O PLN 5, cujo Relator é o 
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Deputado Hugo Leal, a quem eu vou dar a palavra em seguida, não sofre aquele 

comando da resolução no sentido de que a partir do dia 20, não sendo votado aqui, 

vai direto ao Plenário, porque não é projeto de crédito.  

Então, nós teremos a oportunidade de apreciar e esperamos fazer isso o mais 

breve possível.  

 Eu estou aguardando a representação da Oposição, para que nós possamos 

avançar na pauta acordada ontem, que é a discussão e votação da LDO. 

Posteriormente, havendo acordo, votaremos o PLN 5. 

 Nós podemos fazer um requerimento de inclusão extrapauta, que está aqui na 

mesa, para o PLN 24/2015, cujo Relator é o Deputado Pompeo de Mattos. É um 

projeto de crédito. Esse, sim, já podemos votar. Podemos também tentar incluí-lo na 

pauta da sessão do Congresso Nacional da próxima semana, o que agilizaria. Mas 

eu esperarei a representação da Oposição para deliberarmos. 

 Passo a palavra, então, ao Deputado Hugo Leal.  

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 

quero fazer um registro.  

 Ontem, na reunião do Colégio de Líderes desta Comissão, nós tivemos um 

entendimento bastante positivo. Ficou estabelecido que ontem mesmo 

encerraríamos a discussão e a votação da LDO de 2016, já tendo sido feitos os 

entendimentos, apreciadas as matérias, os adendos, que são as questões mais 

delicadas e o objeto principal debate. Imaginei que ontem ainda pudéssemos 

continuar discutindo, mesmo após a sessão. Todos nós estávamos preparados para 

fazer essa discussão.  

 Aliás, registro aqui a discussão de ontem sobre o projeto de regularização dos 

recursos que estão depositados no exterior. Foi uma votação de sucesso. É um 

projeto positivo, que tem, obviamente, repercussão internacional — outros países já 

fizeram isso.  

 O Brasil fez, nada mais, nada menos, com que isso pudesse também ser uma 

legislação pátria, com oportunidade de arrecadação. Essa arrecadação vai ser muito 

importante para o futuro da nossa LDO de 2016, do Orçamento de 2016, não tenho 

dúvida alguma em relação a isso.  
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 Porém, voltando ao nosso assunto, o que nós pretendemos, na realidade, e a 

intenção era que ontem nós tivéssemos continuado e que hoje praticamente já 

tivéssemos lido — isto foi o que depreendeu o nosso Colégio de Líderes — e 

discutido o PLN 5. Esse projeto trata da meta fiscal de 2015, que já teve alteração 

em julho, sendo que agora lhe foi proposta uma nova avaliação. 

 O meu desejo e, obviamente, o dos demais pares aqui — tenho certeza — é 

que nós possamos encerrar esta semana já com a possibilidade dessa discussão, 

desse aprofundamento da matéria. Eu acho que hoje nós estamos preparados, 

nosso Relator da LDO de 2016 já está presente também, mas eu não sei como será 

a condução. 

 Peço a V.Exa., se possível, que já adiantemos esse debate. Eu até indago à 

Mesa se é possível, após essa discussão — é essa a intenção da Mesa —, fazer a 

leitura e a discussão do PLN 5. Imagino que isso já tenha sido conformado ontem 

nas discussões no Colégio de Líderes. Então, a nossa intenção é nos preparar para 

esse debate. 

 Entendo que o PLN 5 — quero deixar isto bem claro aqui aos nobres pares e 

ao Sr. Presidente — já foi entregue há mais de 3 semanas. Ele sofreu uma nova 

modificação, em vista dos documentos trazidos pelo Ministro da Fazenda, que 

obviamente fez um detalhamento ainda maior das dívidas com os bancos públicos. 

 Então, não há nenhuma novidade na questão que se refere ao PLN 5, das 

metas fiscais de 2015, consolidado que está aqui nesta Comissão. Seu avulso já foi 

entregue, já foi distribuído, já é de conhecimento tanto dos partidos de oposição 

quanto dos partidos da base do Governo.  

 Portanto, o nosso desejo é que, da forma mais breve possível, nós possamos 

entrar nesse mérito, nessa discussão, e votar ainda hoje o PLN 5, o que é o desejo 

também — tenho certeza — da maioria desta Comissão. 

 Então, Sr. Presidente, eu indago a V.Exa. qual será o procedimento. Em vista 

da presença já do Relator da LDO de 2016, pergunto se V.Exa. vai dar continuidade 

a essa temática. Peço também a V.Exa. que faça a leitura da lista dos Deputados e 

Senadores inscritos para a discussão da LDO de 2016, para que possamos, de 

repente, até colaborar, ajudando a chamá-los ou fazendo a leitura, porque a reunião 

estava marcada hoje para as 10 horas. 
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 Permita-me fazer aqui um comentário: não há nem que se falar em desculpa, 

até porque a sessão não foi até tão tarde ontem — no máximo, ela acabou 11 horas 

da noite. Todos nós estamos aqui, conforme a convocação da Presidente, para as 

10 horas da manhã. 

 Então, peço a V.Exa. que proceda à leitura dos nomes, para que nós 

possamos iniciar de forma mais imediata a apreciação da LDO de 2016 e, em 

seguida, do PLN 5, de 2015. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Deputado Leo de Brito, se 

V.Exa. me permitir, com a chegada do Relator da LDO, nós vamos retomar à pauta 

acordada. 

 Relatório, Adendos nº 4 e nº 5 e Errata nº 1, apresentados ao Projeto de Lei 

nº 1, de 2015, da Presidência da República, 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. Foram apresentadas 3.027 emendas. Voto: 

favorável ao projeto de lei, nos termos do substitutivo apresentado. Das 3.027 

emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela aprovação de 423 emendas, 

pela aprovação parcial de 1.009, pela rejeição de 1.591, e indicou pela 

inadmissibilidade as Emendas de nºs 37910002, 37910003, 23630001 e 37550003. 

 O Relator está com a palavra para a apresentação do Relatório, dos Adendos 

nº 4 e nº 5 e da Errata nº 1. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Para fazer um esclarecimento, 

no Adendo nº 1, antes apresentado, incluímos a dedução da meta fiscal pela 

despesa do PAC sem limite de gasto. Contudo, conforme solicitação para que 

incluíssemos limites para essas deduções, decidimos fixar o valor de 20 bilhões de 

reais.  

 Nossa intenção era incluir essa regra no Adendo nº 4. Contudo, a versão 

apresentada não reproduziu o nosso entendimento sobre o melhor texto para o 

caso. Destacamos que a dedução constitui-se apenas em uma possibilidade, caso 

as condições da economia permitam. Ainda que a dedução seja utilizada no valor 

máximo de 20 bilhões de reais, estará assegurada a obtenção de um superávit 

mínimo de 14,4 bilhões de reais. 
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 A meta de que trata o caput poderá ser reduzida na execução orçamentária 

em até o montante de 20 bilhões de reais, correspondente ao Programa de 

Aceleração do Crescimento — PAC no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social. Suas programações serão identificadas no Projeto e na Lei 

Orçamentária de 2016 com o identificador de resultado primário previsto na alínea 

“c” do inciso II do § 4º do art. 6º desta lei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Sr. Relator. 

 O Relatório, os Adendos nº 4 e nº 5 e a Errata nº 1 estão em discussão.  

Nós temos inscritos — vou repetir e chamar seus nomes aqui no plenário — 

para discutir os seguintes Parlamentares: Deputado Domingos Sávio, Deputado 

Orlando Silva, Deputado Nilto Tatto, Deputado Wadson Ribeiro, Senador Raimundo 

Lira, Deputado Izalci, Deputado Zeca Dirceu, Deputado Leo de Brito, Deputado 

Raimundo Gomes de Matos, Deputado Paulo Pimenta, Deputado Samuel Moreira, 

Deputado Hildo Rocha, Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e Deputado 

Danilo Forte. São esses os Parlamentares inscritos. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, só para nós podermos 

nos posicionar, peço uma informação: quantos Deputados e Senadores já falaram 

na discussão ontem?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Nós estamos recomeçando 

a discussão. Portanto, para a possibilidade de um encerramento de discussão, 

precisam falar seis Parlamentares da Câmara e quatro do Senado. Eu vou chamar 

pela ordem... 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Mas não serão contados para esse fim 

os que falaram ontem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Não, porque ficou 

acordado que a discussão de ontem referia-se ao adendo e que hoje nós abriríamos 

a discussão da LDO. Então, por acordo, teremos a palavra aqui de pelo menos seis 

Parlamentares da Câmara e quatro do Senado, se assim desejarem.  

 Quanto ao tempo, eu vou pedir para registrar, se todos estiverem de acordo, 3 

minutos para cada Parlamentar. Evidentemente, sendo possível, daremos a palavra 

a mais Parlamentares. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O.k. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Conforme a lista dos 

inscritos, o Deputado Wadson Ribeiro tem a palavra para a discussão da LDO. 

(Pausa.) 

 Estando ausente S.Exa., tem a palavra o Deputado Leo de Brito, por 3 

minutos. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, primeiro, cumprimento 

V.Exa. e os demais Parlamentares desta Comissão Mista de Orçamento. Quero 

fazer um cumprimento muito especial ao Deputado Ricardo Teobaldo, nosso Relator 

da LDO. 

 Pela forma como foi construído esse relatório da LDO, com a participação dos 

Parlamentares e do Governo, ouvindo até mesmo as diversas vozes, as diversas 

sugestões que foram dadas ao longo desse período, eu quero dizer que acho 

desnecessário fazer maiores comentários e que o relatório tem a minha 

concordância plena. Eu acredito que nós temos que acelerar essa votação.  

 Quero ainda me somar às palavras do Relator Hugo Leal, porque considero 

muito importante que nós votemos também o PLN 5 ainda nesta sessão, e dizer que 

somos plenamente favoráveis aos relatórios, tanto o do Relator Ricardo Teobaldo 

quanto o do Relator Hugo Leal. 

 Não pretendo utilizar todo o meu tempo, porque considero desnecessário. 

Acredito que é importante avançarmos na discussão, para podermos encerrá-la e 

realizar a votação. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Apenas para registro, farei 

a leitura de trecho do art. 171 do Regimento da Câmara: 

  “Art. 171. Os Deputados que desejarem discutir 

proposição incluída na Ordem do Dia devem inscrever-se 

previamente na Mesa, antes do inicio da discussão. 

  § 1º Os oradores terão a palavra na ordem de 

inscrição, alternadamente a favor e contra.” 

 Portanto, eu pergunto se alguém quer falar contra a LDO. (Pausa.)  

Ninguém. Então, vamos seguir a ordem de inscrição. 

 Agora, tem a palavra o Deputado Hildo Rocha, para discutir por 3 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, nós temos aqui um Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias que já está no seu quinto adendo. Portanto, eu acho que é 

um recorde de alterações daquilo que foi pensado pelo Governo no mês de maio — 

e nós estamos no mês de novembro.  

De fato, a realidade econômica do País evoluiu negativamente. Houve 

diminuição na arrecadação e diminuição nas atividades econômicas, o que faz com 

que entremos no próximo ano com uma economia em recessão, em retração. 

 Alguns estudiosos entendem que nós deveremos ter, no próximo ano, a 

continuação dessa recessão, que vem prejudicando o povo brasileiro. Lógico que 

isso está refletido neste documento, nesta lei. 

 O Relator Deputado Ricardo Teobaldo se esforçou de uma maneira bastante 

favorável no sentido de aprimorar aquilo que o Governo mandou inicialmente. 

S.Exa., de forma bastante democrática, cautelosa, ajudou a construir uma LDO 

melhor do que a que veio do Executivo. Lógico que o Deputado Ricardo Teobaldo 

ouviu e atendeu às demandas dos Deputados, Senadoras e Senadores. Inclusive, a 

nossa proposta de adequação e algumas propostas que nós fizemos foram 

recebidas pelo Deputado Ricardo Teobaldo. 

 A grande vantagem desta Lei de Diretrizes Orçamentárias é que, pela 

primeira vez, nós estamos tendo de fato uma Lei de Diretrizes Orçamentárias que 

reflete a realidade do nosso País. Nós sabemos que o País terá, realmente, como 

teve neste ano, um déficit fiscal — não tenho dúvidas —, e isso está sendo refletido 

nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Portanto, eu quero parabenizar o Deputado Ricardo Teobaldo pelo grande 

trabalho que fez: não mediu esforços e conseguiu aglutinar esforços no sentido de 

oferecer uma peça orçamentária muito melhor do que a que recebeu. Logicamente 

que a consultoria desta Comissão contribuiu bastante, com o seu conhecimento, 

com a sua experiência. 

 Nós fizemos alguns destaques ao Projeto da LDO que mais à frente iremos 

comentar. Quero apenas parabenizar o trabalho realizado pelo Deputado Ricardo 

Teobaldo no sentido de oferecer uma melhor peça orçamentária ao nosso País. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra o 

Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, Sr. Presidente, 

Deputado Ricardo Teobaldo, pelo que entendi, nós já estamos debatendo os temas 

relacionados ao relatório da LDO, não é isso? Porque o Deputado disse que vai 

debater sobre os destaques dele depois... Já tem que entrar nos destaques agora, 

não é isso? 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, primeiro acolhe o texto e depois os 

destaques. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Até o fim da discussão 

apresentam-se os destaques. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Primeiro é o texto geral... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Primeiro votou-se o 

adendo, agora vamos votar o relatório e em seguida os destaques serão 

apresentados, durante a discussão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Tudo bem. Eu agradeço e parabenizo 

o Deputado Ricardo Teobaldo pelo belo trabalho que fez. 

 É importante que nós tenhamos clareza sobre o nosso papel e é importante 

também esclarecer que, em relação ao que ficou acordado ontem, nós trataríamos 

hoje apenas da LDO. O nobre Deputado quis avançar em direção ao PLN nº 5. Eu 

não vi nenhuma tratativa de acordo ontem — nem na reunião dos Líderes nem na 

discussão da bancada sobre a suspensão da sessão — de que haveria outro tema 

que não fosse a LDO hoje de manhã nesta sessão. 

 Então é bom que isso fique claro, para que depois nós não tenhamos que... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Desculpe-me, eu não 

prestei atenção à última fala de V.Exa., mas nós não podemos, Deputado Danilo 

Forte, toda vez que fazemos um acordo dentro de uma sala, fora dela, na ausência 

dos outros Líderes que participaram do entendimento, fugir ao que foi acordado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Acho que V.Exa. não estava aqui, mas 

um Deputado que falou antes de mim propôs que avançássemos para votar o PLN 

nº 5 ainda hoje, e o que ficou acordado não foi isso. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não era votar, era ler. O 

que ficou acordado foi isso. 

 Eu peço que tragam a ata ao plenário para esclarecermos a dúvida. Aqui tudo 

tem que ser mostrado. 

 Vamos continuar o processo. V.Exa. estava discutindo o relatório. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Com relação ao relatório, eu só quero 

agradecer ao Relator e parabenizá-lo pelo trabalho que fez. 

 Mas é bom que fique claro isso, porque foi o acordado ontem. V.Exa. pode 

não estar lembrada, pois tem muitas atribuições, o País está com muitas 

dificuldades... 

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

esquecidos, mas isso foi o acordado ontem. 

 Os demais Deputados inscritos estão ausentes: Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende, Deputado Samuel Moreira, Deputado Paulo Pimenta e Deputado 

Raimundo Gomes de Matos. O último inscrito foi o Deputado Danilo Forte. 

 Portanto, está encerrada a discussão. 

 Passamos ao processo de votação, logicamente ressalvados os destaques. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não havendo quórum no Senado, 

como fica? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Há quórum... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não há, para votar não há... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. faça o seguinte, 

eu não preciso ensinar... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu posso pedir verificação. 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vou pedir verificação de votos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. tem todo direito. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É um direito democrático. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas passamos ao 

processo de votação. Em seguida V.Exa. pede a verificação. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não, mas não há quórum no Senado. 

Não há Senador para votar. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu queria, Deputado Danilo Forte... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É regimental. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É regimental, mas só os 

Senadores podem pedir verificação no Senado, não V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A Comissão é mista, é do Congresso 

Nacional, qualquer Deputado e qualquer Senador pode pedir. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou aplicar o Regimento 

Interno outra vez, se me permitir. 

 Vamos passar à votação na Câmara dos Deputados e, em seguida, no 

Senado Federal. 

 Deputado Ricardo Barros, pois não. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nós vamos votar o texto, 

ressalvados os destaques, e suspender a sessão para o Relator dar o seu parecer 

sobre os destaques. Nesse período de suspensão, nós vamos ver, Deputado Danilo 

Forte, a questão da... A Senadora Rose de Freitas está aqui, e a verificação no 

Senado só pode ser pedida por Senadores. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É Comissão Mista! Na Comissão Mista 

qualquer um pode pedir. 

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

Relatório, os Adendos nº 4 e nº 5 e a 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. O 

Relator foi o Deputado Ricardo Teobaldo. 

 Foram apresentadas 3.027 emendas.  

O voto é favorável, nos termos do substitutivo apresentado. Das 3.027 

emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela aprovação de 423 emendas; 

pela aprovação parcial de 1.009 emendas; pela rejeição de 1.591 emendas; e 

indicou para a inadmissibilidade as Emendas nºs — vou ler da melhor maneira 

possível — 37910002, 37910003, 23630001 e 37550003. 

 O Relatório, os Adendos nº 4 e nº 5 e a Errata nº 1 estão em votação, 

ressalvados os destaques. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu fiz uma questão de ordem 

anteriormente, Sra. Presidente — parágrafo único do art. 134. 

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

de votação. Logo em seguida V.Exa. argui e pede verificação. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu pedi antes de V.Exa. entrar no 

processo de votação. 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu estava na minha fala como 

debatedor do tema, elogiando o relatório do Deputado Ricardo Teobaldo, quando eu 

coloquei a questão de ordem com relação ao quórum. Está aqui o parágrafo único 

do art. 134 do Regimento Comum:  

“Art. 134. ................................................................. 

Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a 

presença de Senadores ou Deputados em número inferior 

ao estabelecido no caput, o Presidente suspenderá ou 

encerrará a reunião, ex officio, ou por provocação de 

qualquer Parlamentar.” 

 Qualquer Parlamentar, seja Senador, seja Deputado. A Comissão é mista, 

não é só o Senador que pode pedir pelo Senado ou só o Deputado que pode pedir 

pela Câmara. Qualquer Deputado ou Senador da Comissão Mista pode pedir. Está 

no parágrafo único do art. 134. V.Exa., que é uma das que mais entende de 

Comissão Mista de Orçamento e a acompanha há muito tempo, sabe muito bem 

disso. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Presidente, a questão foi superada, 

porque nós já temos Senadores presentes aqui. 

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

questionado a presença dos Senadores. Foi isso que V.Exa. fez. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu havia questionado a presença, o 

quórum, dei o exemplo dos Senadores. Eu discuti... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não há quórum...  
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pode até ver, o som está gravado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - As questões que V.Exa. 

elenca não serão, de nenhuma maneira, prejudicadas. Eu estava procedendo na 

Câmara. Quando chegasse ao Senado, eu veria, na verificação do quórum do 

Senado, se há ou não Senadores suficientes. Não há prejuízo. 

 Eu vou encerrar a votação na Câmara. 

 Aqueles que aprovam permaneçam como estão.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, já estava em 

processo de votação. Eu não vou fazer isso! 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Fale depois da votação. 

Já estava em votação. Infelizmente, não é possível isso, não é possível! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu só quero dizer o seguinte... 

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

votação. 

 Os que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 Vamos à votação no Senado Federal. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Acordo é para ser...  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É o que eu estou 

fazendo! É o que eu estou fazendo! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não é o que está acontecendo aqui. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. chega no meio do 

processo de votação e quer que eu pare a votação para que V.Exa. fale! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O.k. Então, termine a votação, que farei uma 

questão de ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Obedecerei a V.Exa. É 

para terminar a votação? Acabei de terminar a votação. 

 Dou a palavra ao Deputado Danilo Forte, que levantou a questão do Senado. 

Eu dou preferência a S.Exa. para que possa arguir a questão do quórum. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sra. Presidenta. 

 Com base no parágrafo único do art. 134, fica claro que é por provocação de 

qualquer Parlamentar da Comissão. Então, eu faço aqui a provocação para que 

encerremos os trabalhos devido à falta de quórum, pois está claramente vista e 

revista, por todos nós, a ausência de Senadores nesta sessão.  

 Na terça-feira, retornaremos aos trabalhos, aí, sim, com o quórum presente, 

para podermos fazer um debate qualificado, aprovando o belo relatório do Deputado 

Ricardo Teobaldo. 

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

nós, infelizmente, não temos o quórum para a votação... 

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

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Temos quórum para 

deliberar, e não temos para votar. Portanto, eu vou suspender a sessão. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Qual é o quórum mínimo? 

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

Senadora Gleisi Hoffmann. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Qual é o quórum mínimo no 

Senado, Sra. Presidenta? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Seis Senadores. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Para votar? 

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

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Para discutir... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Três para deliberar. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - E já encerrou a discussão? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já encerramos a 

discussão... 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - De toda a LDO? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... e já votamos na 

Câmara. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Está bem.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu pedi uma questão... 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidenta, como V.Exa. é muito 

regimentalista e estamos em votação, a sessão não pode ser suspensa. Terá que 

haver o encerramento da sessão, para depois concluirmos a votação. Não pode 

haver suspensão. É encerramento, porque não há quórum no Senado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. já se inscreveu e 

falou tudo o que gostaria de falar. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Presidente! Presidente! 

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

Deputado Zeca Dirceu. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estou inscrito para falar, faça o favor! 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sra. Presidente, eu queria sugerir que, 

antes que a sessão seja suspensa, essa decisão seja primeiro reavaliada, e 

reavaliada numa avaliação mais calma, mais criteriosa... 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A decisão já foi tomada. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - ... no que, de fato, diz o Regimento. 

 O nosso entendimento é que a sessão pode continuar. Não houve pedido de 

suspensão por parte de nenhum Senador. Há quórum para que a sessão siga e para 

que seja feito o processo de votação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós temos que entrar 

num entendimento aqui, conforme os procedimentos. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Vamos com calma, não vamos 

suspender a sessão assim! 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O art. 135 diz que é encerramento na 

votação. 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Está aqui! 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pois é, é possível, sim.  

  “Art. 135. Se durante sessão do Congresso 

Nacional que estiver apreciando matéria orçamentária, 

verificar-se a presença de Senadores e Deputados em 
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número inferior ao mínimo fixado no art. 28 do Regimento 

Comum, o Presidente da Mesa — no caso, a nobre 

Senadora Rose de Freitas — encerrará os trabalhos ex 

officio, ou por provocação de qualquer parlamentar (...)”  

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Presidente! Presidente! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Danilo, eu já 

dei a palavra a V.Exa. Estou com o Regimento na minha frente. Vou dar a palavra a 

todos, para depois tomar a decisão. 

 Por favor, com a palavra o Deputado Izalci, a Deputada Gorete Pereira e o 

Deputado Pauderney Avelino. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu gostaria de dizer aqui o seguinte: nós, ontem, 

fizemos um acordo de votação com relação à LDO — espero que tenha sido votado 

a LDO aqui, porque eu cheguei... Mas quero dizer a V.Exas. que o Sr. Ricardo abriu 

a sessão às 9h58min, 2 minutos antes do tempo normal. Basta pegar as notas 

taquigráficas. V.Exa. abriu a sessão antes, sem quórum, com apenas 4 Deputados. 

Mas não é esse o nosso objetivo, cancelar ou fazer... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Mas, Deputado Izalci, isso é grave! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É gravíssimo! Por isso eu estou dizendo isso 

aqui e estou fazendo a questão de ordem. Pode ser anulado. Pode ser cancelada 

imediatamente a reunião.  

 E ontem, depois da reunião do plenário, nós viemos para cá, mas recebemos 

um aviso por mensagem. Era para ser encerrada a sessão de ontem, iniciando-se 

hoje um processo novamente de presença. 

 E o Governo tem obrigação de colocar quórum nesta Casa. Não é a Oposição 

que vai fazer o quórum para que se vote essa matéria de que nós discordamos. Há 

muita coisa de que nós discordamos, tanto é que eu particularmente tenho 44 

destaques, e nós queremos discutir. E já agradeço ao Relator, que já acatou alguns, 

mas queremos discutir. Não dá para atropelar o processo. Começar com este 

quórum aqui é um desrespeito ao acordo que foi feito. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Pela ordem, Sra. Presidenta. Eu 

quero falar pela Liderança. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sra. Presidente... 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra a 

Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sra. Presidente, eu gostaria 

primeiro... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Segundo informação da 

assessoria, S.Exa. sentou-se à mesa às 9h59min e iniciou a sessão às 10 horas. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Ah, Presidente! Então, vamos 

apurar. Às 10 horas? Como?  

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

problema de V.Exas. é porque... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Há uma versão de que é 9h58min. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... eu estou sempre 

abrindo o microfone. Eu quero explicar! Eu disse com todas as letras agora: há uma 

informação... Eu não disse qual foi a decisão tomada. Há uma informação... 

(Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.) 

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

Samuel Moreira, V.Exa. é tão educado! 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Está em suas mãos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E não acreditem que, 

por eu ser mulher, pode todo mundo gritar ao mesmo tempo aqui. Não será assim. 

Não será assim. 

 Com a palavra a Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Primeiro, eu gostaria de dizer o 

seguinte: todo mundo assinou ontem a continuação dessa sessão hoje. Então, não 

era para estar sendo arguido dessa forma. Mas, mesmo assim, pelo art. 134, está se 

pedindo um sexto de presenças de Deputados e Senadores. Isso nós temos. O 

artigo a que o Deputado Danilo Forte está se referindo é sobre sessão do 

Congresso! 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Isso é para discutir. Nós 

passamos dessa fase. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Nós temos quórum de presença 

de um sexto — e eu gostaria de terminar, Sra. Presidente. Além de estarmos dando 
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continuidade à sessão de ontem, estamos com um sexto de presença para manter a 

sessão. E o art. 135 faz referência à sessão do Congresso, o que não é o nosso 

caso aqui. Então, nós podemos continuar. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sra. Presidente, garanta-me a 

palavra. 

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

Deputado Pauderney Avelino; depois, o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu quero contraditar a 

Deputada que me antecedeu e dizer que não há condições de se continuar nesta 

sessão deliberativa. Nós estamos numa sessão deliberativa, e o art. 135 é claro e 

pode ser trazido para cá: 

  “Art. 135. Se durante sessão do Congresso 

Nacional que estiver apreciando matéria orçamentária, 

verificar-se a presença de Senadores e Deputados em 

número inferior ao mínimo fixado no art. 28 do Regimento 

Comum, o Presidente da Mesa encerrará os trabalhos ex 

officio ou por provocação de qualquer parlamentar (...)” 

 A provocação foi feita pelo Deputado Danilo Forte, portanto peço a V.Exa. que 

reconsidere a decisão já tomada de suspender e encerre a presente sessão. Não 

temos como continuar, porque estamos em processo de votação e não há quórum 

para deliberar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou colher todas as 

questões de ordem e vou esclarecer uma a uma. Esse artigo a que V.Exa. se refere 

aplica-se ao Congresso. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - É o Regimento Comum do 

Congresso, e nós estamos numa sessão do Congresso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço um momento, 

porque eu vou responder a todas as questões de ordem. 

 Há mais alguma questão de ordem? (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros, autor da Resolução nº 1. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 (A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.)  
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não é possível! Peço 

atenção. 

E peço a V.Exa., Deputado Ricardo Barros, que só fale quando tiver a 

atenção dos seus pares. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Srs. Deputados, eu gostaria de 

atenção sobre a seguinte questão. O quórum para a continuidade dos trabalhos é de 

um sexto de Deputados e Senadores presentes à Comissão. Esse é o quórum para 

continuidade dos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não para deliberar. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, para deliberar é o quórum do 

livro. Aqui na Comissão de Orçamento, Deputado Pauderney Avelino, é o quórum do 

livro. Nós temos quórum. A sessão foi suspensa ontem. Nós temos quórum para 

liberar, no livro. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Desde que não seja arguido; foi 

arguido. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, verificação na Câmara pedem 

os Srs. Deputados; verificação no Senado — da votação — pedem os Srs. 

Senadores. A Presidente fez a votação na Câmara e agora fará, em seguida, a 

votação no Senado. Se nenhum dos Senadores presentes pedir verificação, então a 

votação pode ser feita, porque o quórum é o do livro. Isso é regimental. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não existe quórum do livro! 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Existe, é o quórum do sessão. 

 Deputado Danilo, eu estou aqui... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero assegurar a 

palavra ao Deputado Ricardo Barros. 

 Deputado Danilo Forte, V.Exa. foi ouvido várias vezes. V.Exa. já prevaleceu 

com esse instrumento em votações anteriores. 

 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não há nenhum problema. A 

discussão aqui não é regimental. A discussão aqui não é do horário da abertura e 
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nem do quórum dos Srs. Senadores, porque isso tudo é regimental e está coberto 

pelo Regimento. A discussão é se vamos ou não cumprir o acordado. 

 Se vamos cumprir o acordado, votaremos a LDO agora, ressalvados os 

destaques. A Presidente vai suspender a sessão, o Relator Teobaldo vai dar o 

parecer nos destaques e nós voltaremos a concluir a votação da LDO. 

 Se não vamos cumprir o acordo, não vamos cumprir o acordo. Não 

precisamos arrumar desculpa para não cumprir o acordo, basta o discordante dizer 

que não haverá mais o cumprimento do acordo, e nós iniciaremos o processo 

normal de obstrução, que é direito daqueles que estão contrariados com as decisões 

da Comissão. É simples, não é o horário da abertura, não é se há ou não quórum. 

 Regimentalmente, a Presidente está coberta: o quórum desta sessão da 

Comissão de Orçamento é o quórum do livro. O pedido de verificação se dá em 

qualquer momento de votação: os Deputados pedem verificação na Câmara e 

Senadores pedem verificação no Senado, é isso. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente! 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quando o Deputado Danilo Forte 

questionou, S.Exa. disse: “Não há Senadores no plenário!” S.Exa. estava se 

referindo à votação, e não ao quórum de permanência da sessão. Nós estamos aqui 

totalmente cobertos pelo Regimento. Ou cumprimos o acordo, ou não cumprimos o 

acordo: é só esta a questão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O que não pode é distorcer o 

acordo. 

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

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

regimental. 

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

senhores me ouvissem, com 1 minuto de atenção, inclusive o Deputado Líder do 

Governo, Deputado Paulo Pimenta. 

 Todas as vezes em que houver um problema, uma dúvida, podem usar o 

microfone, um de cada vez, e fazer as indagações. Qualquer atitude reflexiva sobre 

o Regimento, nós vamos fazê-la consultando aqueles que aqui estão, no caso de 

dúvida. 
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 Há só uma coisa que eu queria pedir: no grito, não vai dar. No grito, não vai 

dar, e não é necessário. Esta é a melhor Comissão da Casa, assim considerada, 

hoje, até pelos veículos de comunicação. 

 Portanto, eu vou conceder a palavra ao Deputado Samuel Moreira, que está 

com indagações a fazer. Quando S.Exa. estiver falando, não falem junto com S.Exa. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu quero me inscrever também. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, Srs. Deputados, 

eu gostaria de começar questionando ou até afirmando que o acordo não foi 

cumprido. Por quê? Havia inscrições. Havia inscrições, nós estávamos prontos para 

vir aqui ontem, tínhamos uma combinação de estar aqui ontem. Foi suspensa 

unilateralmente. Foi suspensa de maneira unilateral. E ela recomeça antes do 

horário. Aí há duas versões: uma de que começou às 10 horas em ponto, e outra de 

que começou às 9h58min. Tudo bem, mas começou antes do horário. Não se 

garantiram as inscrições. Por quê? Se começou antes, não se pode justificar o 

nosso chamado na ausência. 

 E qual era a base principal do acordo? Era que nós iríamos discutir a LDO 

minuciosamente, até esgotar o assunto. Essa foi a base. Agora, nós não estamos 

discutindo a LDO! Está havendo um atropelo aqui, para evitar que se discuta a LDO! 

Mas foi um acordo: nós íamos discutir a LDO. Há as inscrições da LDO, e nós não 

fomos chamados. Nós queremos discutir. 

 A partir do momento em que nós cumprirmos o acordo literalmente, com a 

discussão profunda da LDO, nós vamos partir para o PLN 5, como foi combinado. 

Agora, se for para ser atropelado, aí o acordo já foi descumprido. É isso o que eu 

quero questionar. Ou vamos discutir a LDO profundamente, os destaques, depois, 

partimos para o PLN 5, ou não se vai discutir a LDO. E tudo bem, está descumprido 

o acordo. 

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

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem solicitação aqui 

sobre a mesa para que a gente retorne aos inscritos. Vou fazer outra vez, por uma 

concessão, porque, na verdade, já haviam sido chamados. O Deputado Domingos 

Sávio estava inscrito, o Deputado Caio Narcio e a Deputada Professora Dorinha. 

 Pois, não, com a palavra a Senadora Gleisi. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A senhora vai cancelar o processo de 

votação? 

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

Senadora Gleisi. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Só um pouquinho, Deputado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - No processo de votação, 

estamos em discussão sobre a questão levantada. O senhor pode aguardar? 

Obrigada. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu queria só, Senadora Rose, 

até pelo bem da verdade de como nós nos conduzimos ontem, fazer uma 

contraposição ao que o Deputado colocou. Eu estava na sala de reunião quando 

V.Exa. conduziu um acordo de que iríamos iniciar as discussões ontem. 

Suspenderíamos para a sessão da Câmara e retornaríamos ontem, se fosse 

possível, ou então hoje, às 10 horas da manhã. Fui informada... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só complementando, 

ontem, se a sessão da Câmara acabasse até às 10 horas, voltaríamos para cá. Eu 

fui à Câmara, disseram que isso aconteceria, e nós ficamos aqui até às 11 horas da 

noite aguardando. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu inclusive liguei também para 

os Deputados, não tinham encerrado a sessão e, quando foi 10 horas e pouco, eu 

fui para casa também. Então, quer dizer, ontem, não foi possível votar, porque 

tínhamos um acordo de horário, que foi cumprido. Hoje, o acordo era estar aqui às 

10 horas. Quero até pedir desculpas a V.Exa., mas eu era Relatora do relatório do 

PPA, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, e fui fazer o relatório antes de 

vir para cá. Estava chegando exatamente quando o Deputado Danilo Forte estava 

falando e cheguei para cumprir o quórum aqui. 

 O Deputado Ricardo Barros se referenciou a um sexto presente para que a 

gente tivesse as discussões. Foi votado na Câmara. Quem estava aqui, fez a 

discussão. Foi votado na Câmara e está em votação no Senado. Nós estamos com 

os Senadores aqui. Eu gostaria de fazer a votação no Senado. Que pudéssemos 

votar agora no Senado, encerrar a votação da LDO e, depois, discutir os destaques. 

Aí, sim, devem ocorrer as inscrições. Já encerrou a votação na Câmara. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria de 

esclarecer, principalmente ao Deputado Danilo, que eu estava no processo de 

votação, quando V.Exa... E eu aqui não me baseei no Regimento para responder, 

mesmo tendo presidido o Congresso e a Câmara. São três Regimentos nos quais 

temos que nos basear para tomar decisões. Havia, no entanto, o dispositivo que 

dizia que só poderia pedir verificação o Senador. Então, a mim cabe prosseguir a 

sessão. Como há pedidos de inscrições, eu tenho que respeitar, porque eles 

voltaram e pediram que pudessem falar. Mas quero dizer que nós já votamos na 

Câmara e teríamos que votar no Senado. Mas, como V.Exa. quer falar sobre a 

matéria, eu concedo a palavra ao Deputado Caio Narcio. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Sra. Presidente, mas se retoma a 

discussão daquilo que já foi votado e acordado aqui. É isso? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Precisamos esclarecer o 

processo de votação para chegar à votação no Senado. 

 Desculpe, Caio, o Domingos Sávio é o primeiro da lista. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É sobre o tema? 

(Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Caio Narcio. 

  O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Só um momento, Deputado Danilo. Eu 

peço atenção aqui. 

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

peço que V.Exa. não fale enquanto o Deputado Zeca e o Deputado Izalci estiverem 

discutindo. V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, nós temos tido uma 

conduta correta dentro desta Comissão, temos mantido entre nós o diálogo e o 

cumprimento de acordo. Eu quero contraditar de forma respeitosa a Senadora Gleisi, 

mas ela não está sendo correta na conduta do nosso acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, repita. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - O que eu estou querendo dizer é que 

nós temos tido um procedimento aqui e esse procedimento tem sido de diálogo, 

acordos e cumprimentos de acordos. E eu quero contraditar de forma respeitosa a 
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Senadora Gleisi Hoffmann. Ela não está sendo correta conosco porque o acordo 

nosso era cumprir as inscrições e, depois das inscrições, votar o texto base e ir aos 

destaques, discutindo cada parte. As nossas inscrições não foram garantidas. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Não! Não! As nossas inscrições... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. sabe que o 

microfone ouve tudo, não é? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Claro. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Nós também. Se vamos 

tratar de correção, é melhor que V.Exa. norteie suas palavras. Até agora, neste 

momento, o que V.Exa. descreveu foi o que foi feito aqui. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Presidente! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Exatamente o que 

V.Exa. descreveu. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Nós estamos falando de inscrições antes 

da votação do texto base. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. não estava... 

Aqui, infelizmente, não pode baixar o espírito. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Pois é. O horário era 10 horas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Desculpe-me. V.Exa. 

quer questionar o quê, afinal? Primeiro, abriu-se a sessão. Foi feita a leitura, a 

votação do adendo. Agora, estamos votando a matéria, o relatório. As inscrições 

foram respeitadas, foram chamados os ausentes. Infelizmente, por telepatia não é 

possível resolver essa questão. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Só queria fazer uma questão de 

ordem, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Eu quero fazer uma 

pergunta pública: V.Exa. ou seus pares não querem manter o acordo de ontem? 

Simplesmente, não façam todos ficarem desgastados por isso. Infelizmente... A lista 

está aqui, quem estava aqui foi chamado. Falou quem não estava inscrito, como o 

Deputado Izalci, que chegou para levantar uma questão. Levantou durante a 

votação e teve a palavra logo em seguida. 
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 Portanto, eu gostaria que V.Exa. não falasse em atitude correta quando está 

cometendo uma incorreção. 

 Deputado Domingos Sávio com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu estou surpreso 

com o que ocorreu e acho que nós devemos fazer um esforço para recompor o 

andamento, mas tem que haver ponderação de lado a lado. Onde houve equívoco...  

Eu não tenho dúvida de que não houve má-fé, predisposição de não cumprir 

os acordos, mas não vou chamar de equívoco até porque eu tenho enorme respeito 

pelo Deputado Ricardo Barros, que é um dos mais profundos conhecedores do 

Regimento desta Casa e tem sido extremamente atencioso, elegante, respeitoso em 

todo o processo de debate. Nós temos pela frente desafios enormes ainda para este 

ano, como a própria votação do Orçamento. 

 Então, eu quero fazer algumas ponderações, a começar pelo fato... 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Só enquanto... Eu pedi à 

Presidente que chamasse de novo os inscritos — o Deputado Domingos Sávio é o 

primeiro inscrito — e que desse a palavra a todos. Não há nenhuma intenção nossa 

de evitar o debate. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O meu espírito é de que a gente 

busque o entendimento, eu diria um pouco nessa linha... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. me desculpe, 

mas foi uma ligação urgente, eu queria ouvi-lo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente, eu compreendo. 

 O que eu observo, Presidente, é que, até pelo volume intenso de trabalho, 

com temas extremamente relevantes para o País, nós acabamos ficando 

sacrificados no dia de ontem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - É verdade. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso comprometeu o andamento 

dos trabalhos e gerou alguns mal-entendidos que acabam por comprometer o nosso 

acordo, sem que estejamos aqui procurando culpados. Mas é preciso a gente 

resgatar o que havia sido acordado e o que efetivamente foi ou não cumprido, até 

porque se esbarra em aspectos de legalidade da sessão. Não é simplesmente um 

acordo. Um acordo passa a ter a eficácia da forma legal do processo legislativo 
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porque ele foi citado — e obviamente vai constar da ata ou pelo menos está 

constando das gravações — no encerramento, na suspensão da sessão de ontem. 

E, naquele momento, embora a senhora estivesse também na sala, estava 

exercendo a Presidência o Deputado Jaime Martins. Tanto V.Exa. quanto ele 

disseram que a intenção era suspender a sessão até que nós tivéssemos a 

conclusão dos trabalhos na Câmara, que, naquele momento, já estava com a Ordem 

do Dia iniciada. E nós discutíamos sobre a possibilidade de retornarmos no mesmo 

dia, e inclusive o Deputado Danilo Forte comentou que, como se tratava de um 

projeto muito polêmico, ele achava que terminaria tarde, mas nessa hora foi feita a 

seguinte ponderação: “Olha, nós temos que concluir este trabalho. Se a sessão 

terminar até meia-noite, se terminar hoje, nós voltaremos para cá”.  

Eu até comentei isso com o Deputado Jaime. O que eu ouvi, e é bom que se 

resgate isso, foi que até a meia-noite nós voltaríamos para cá. Caso isso não 

ocorresse, nós voltaríamos às 10 horas da manhã. Houve até um comentário, se 

não seria às 9 horas. Eu disse: “Não, se terminar tão tarde, até meia-noite, vamos 

colocar às 10 horas porque dá tempo de todo mundo se recuperar”. A Senadora 

Gleisi está lembrando. Eu tenho boa memória, e ela também. Ela chegou a propor 

às 9 horas, eu ponderei que, se fosse terminar depois de meia-noite, nós 

precisaríamos de um pouco mais de tempo e sugeri que se iniciasse às 10 horas.  

 Pois bem, o equívoco em razão desse volume grande de trabalho começou 

aí. Ontem, quando terminou, por coincidência, eu saí do plenário da Câmara ao lado 

do Deputado Jaime Martins, saímos juntos. Eu falei: “Vamos para a CMO?” Ele falou 

assim: “Não, vai ficar para amanhã”. Eu, sinceramente, vi a polêmica no plenário 

porque alguns Deputados... Meu celular está aqui. Ninguém da minha equipe falou 

em transferir automaticamente para o dia seguinte, e alguns receberam... Inclusive, 

o Deputado Paulo Pimenta está dizendo que também veio para cá. Ele também veio 

para cá ontem, o Líder do Governo veio para cá ontem. Eu também vim para cá 

ontem, eu estava convicto: “Se nós temos um compromisso, nós temos que honrar o 

compromisso. Não é meia-noite, mas fazer o quê? Eu estou cansado, mas vou para 

lá”. E aí o Deputado Jaime Martins no caminho ainda brincou: “Não, não é hoje.” E 

eu: “Nós temos que ir lá, Jaime”. Quando passamos aqui na porta, vimos que não 

tinha ninguém, não tinha sessão, não tinha condição de trabalho.  
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Pois bem, eu fiquei convicto de que... Eu até ouvi naquele momento alguns 

questionando: “Então, amanhã, nós vamos ter uma nova sessão porque não 

cumpriu o acordo. Ou seja, era para abrir a sessão hoje à noite. Ela não abriu, ela 

automaticamente cai”. Cai porque, se você tiver o compromisso de reabrir e um 

prazo de suspensão e não abrir ao fim do prazo de suspensão, a sessão cai. Mas 

tudo bem, nós começaríamos uma nova sessão. É uma matéria que tem um grau de 

interesse elevado por parte de todos. O quórum se daria até o horário regimental de 

30 minutos após às 10 horas e começaria. 

 Confesso a V.Exa. que eu vim para cá um pouco após às 10 horas e no 

caminho já comecei a receber... Eu estava saindo de casa, confesso que saí de 

casa por volta das 10 horas. Recebi hoje a visita de um irmão que chegou do 

aeroporto pouco antes das 10 horas. Eu estava esperando, ele chegou, e o meu 

telefone chamou: “Olha, está começando!” “O pessoal está muito pontual, está muito 

pontual”. Eu vim apressado imaginando que chegaria aqui para o início da sessão 

para a composição de quórum. 

 Estou concluindo. Estou concluindo. 

 Pois bem, fui surpreendido com algumas questões. Eu apelo ao Deputado 

Ricardo Barros porque acredito que, no afã de fazer com que as coisas ganhassem 

um ritmo mais célere, teria iniciado um pouquinho antes das 10 horas. Aí, já é algo 

que não dá suporte a tudo isso que nós estamos querendo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Não começou antes... 

Ninguém colocou... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Bom, eu estou transmitindo as 

informações que eu recebi. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Deputado, V.Exa. falou 

por 3 minutos e agora por mais 3. Eu queria só fazer uma ponderação. Vamos 

refletir juntos sobre... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Minha proposta a V.Exa. é que nós 

retomemos os trabalhos de imediato. Eu acredito que o mais adequado seria 

inclusive... A minha proposta, objetivamente — nós estamos a 3 minutos das 11 
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horas e temos quórum suficiente para instalar uma nova sessão —, é que a senhora 

instale uma nova sessão, dê continuidade aos trabalhos, mas que passemos de fato 

à votação, à conclusão da discussão da LDO respeitando as inscrições, chamando 

todos os que estavam inscritos. Depois disso, efetivamente, nós iniciamos o 

processo de votação da LDO na Câmara e no Senado. Não há interesse nosso em 

obstruir essas votações da Câmara e do Senado com relação à LDO. Nós 

poderíamos perfeitamente fazer isso sem muita polêmica, mas respeitando as 

inscrições... 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Poderíamos concluir, fazer a 

votação após a fala dos inscritos. Não é para iniciar a votação e alguém dizer: “Ah, 

já votou? Eu vou discutir algo que já votou? Não, eu quero discutir e depois votar.” 

Obviamente, temos um ritmo normal de trabalho.  

 É isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A proposta de V.Exa. — 

vou repetir para que todos ouçam — é continuar a votação, continuar esta reunião, 

que exige quórum.  

 Eu quero fazer uns esclarecimentos. Às vezes é profundamente irritante para 

qualquer pessoa trabalhar como V.Exas. trabalham. Ontem eu saí daqui com o 

Senador Acir Gurgacz e o Senador Hélio José — eles estavam aqui. Eu não vou 

citar mais nenhuma pessoa, porque as outras não estavam. Evidentemente, eu 

soube que o Deputado Paulo Pimenta tinha passado por aqui e que havia votação. 

 Encontrei o Deputado Jaime Martins, e já eram 11h20min. Eu disse: 

“Deputado, são 11h20min. Essa sessão vai até que horas?” Ele falou: “Eu presumo 

que para lá da meia-noite”. Eu voltei e peguei o telefone para perguntar se isso 

conferia. E realmente conferia. A votação não havia terminado. V.Exas. acabaram 

de votar, pelos dados que estão aqui da Câmara, às 11h34min. Às 11h34min, 

imagino que todos estavam como nós estávamos: sem almoço, sem café, sem nada.  

 O Deputado Jaime Martins estava exercendo a presidência, e eu disse que, 

se a da Câmara não terminasse até as 10 horas, a reunião ficaria para o dia 

seguinte. Eu confesso que eu não estava nesse momento. Eu tenho que aceitar 

aquilo que é determinado pelo 1º Vice-Presidente desta Comissão. 
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 Eu agradeço as questões colocadas por V.Exa. Há a questão de a reunião ter 

começado 2 minutos antes, com a qual a assessoria aqui não concorda. Iniciar a 

reunião 2 minutos antes das 10 horas está errado, mas não houve nenhuma atitude. 

O relógio dele pode estar 2 minutos atrasado. Esse relógio, pelo tempo, ninguém o 

conhece, mas ele está ali para marcar o tempo de quem fala. Acontece que, quando 

acaba a fala, ninguém olha para ele e diz que o tempo acabou. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Funcionou, funcionou. 

 Então, a questão é que, quando acontece de as pessoas exigirem a absoluta 

correção, perfeição de todos os atos, elas não exigem de si mesmas, porque estar 

no processo de votação e alguém pedir para falar dentro do processo de votação, 

isso não está certo. Mas a pessoa não admite que está errada. 

 Portanto, eu aceito a sugestão de V.Exa., e, se acharem de bom alvitre que 

nós paremos por 10 minutos para conversarmos sobre como conduzir melhor esta 

reunião, eu gostaria que nós voltássemos àquela sala... 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - É importante, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... e tentássemos ajustar 

o nosso procedimento, para que não haja mais desgaste, já que todos os 

Deputados, a exemplo do Deputado Izalci, estão aqui no limite da sua paciência e do 

cansaço.  

 Concedo a palavra ao Deputado Edmar Arruda. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, é só uma questão. 

Nós precisamos entender qual é o nosso objetivo. Se suspendermos a reunião para 

fazermos uma reunião fechada, está tudo bem. Pelo que eu entendi aqui...  

 Gostaria da atenção dos nobres pares, porque eu ouvi a todos e nós 

gostamos de ser ouvidos. 

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

V.Exa. pode falar. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu recebi a mensagem ontem da 

suspensão da reunião — só para ficar claro — e de convocação para hoje, às 10 

horas, às 21h48min. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Exatamente. 
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 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Essa é a mensagem que está no 

meu celular. Qual é o problema? Não há nenhum problema. Na nossa sessão, a 

votação terminou às 23h30min, 23h40min. Então, não há nenhum problema. 

 Na minha opinião, o Deputado Ricardo Barros ter sentado aí faltando 2 

minutos ou 1 minuto não é nenhum problema. V.Exa. está abrindo espaço para que 

todos os Deputados que estavam inscritos, que foram chamados e que não estavam 

presentes possam agora retomar e falar antes da votação do Senado Federal. 

V.Exa. contempla o fato de nós termos trocentos destaques para discutir, e vai 

permitir que a matéria seja toda ela vista dentro da discussão dos destaques.  

 Então, vamos ganhar os 10 minutos, Sra. Presidente.  

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

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Vamos ganhar os 10 minutos. Vamos 

dar continuidade. Mas fechar esta sessão... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só um momento.  

 Eu peço ao Deputado Hugo Leal que não se ausente, por favor. 

 Pois não. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Se nosso objetivo é “obstruir”, entre 

aspas, a sessão, é só encerrar esta sessão para abrir outra com novo quórum, 

porque não vai haver novo quórum para as deliberações. Terão que se passar 24 

horas para se convocar outra. 

 Então, minha proposta é dar continuidade com serenidade, dar espaço aos 

Deputados que estavam inscritos para retomarem sua inscrição e falarem, mas não 

encerrar esta sessão nem suspendê-la por 10 minutos. O que nós tínhamos a dizer 

dentro nós já dissemos aqui. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

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

 Eu vou deliberar.  

 Atendendo agora a V.Exa., não vou suspender a sessão e vou passar a 

palavra seguindo ordem dos oradores. 

 Quero exemplificar... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Cancele a votação... 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não vou encerrar a 

votação, Sr. Deputado. Não vou encerrar. Está decidido. 

 Com a palavra o Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Regimentalmente, iniciada a votação, 

não pode...  

 (O microfone é desligado.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Essa foi a questão 

levantada pelo Plenário, e eu vou consentir que voltem ao debate. 

 Concedo a palavra ao Deputado Orlando Silva.  

 V.Exa. vai fazer uso da palavra? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu abro mão, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Abriu mão. 

 Concedo a palavra ao Deputado Nilto Tatto. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Abro mão, Sra. Presidente. 

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

Deputado Wadson Ribeiro. (Pausa.) 

 O Deputado Wadson tem que se pronunciar, senão amanhã requererão a 

nulidade da sessão porque ele não disse nada.  

 V.Exa. está inscrito para falar. Abre mão ou quer falar? 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Abro mão, Sra. Presidente. 

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

 Concedo a palavra ao Senador Raimundo Lira. (Pausa.) Ausente. 

 Novamente, para a alegria de todos, concedo a palavra ao Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, eu quero deixar claro que, 

quando nós conversamos sobre a votação da LDO, acordamos que cumpriríamos 

nosso papel, que faríamos questão de realmente discutir a LDO — suas 

incoerências, oportunidade de data, valores, condução do processo — e que o 

Governo faria a sua parte. 

 Qual é a parte do Governo? Proporcionar quórum para votação, e não votar 

da forma como foi feito agora, abrindo a sessão... Nunca, nestes últimos meses, 

nesta Legislatura, uma reunião começou no horário, muito menos, antes. Até mesmo 
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reunião na sala da Liderança, se está marcada para 13 horas, começa às 13h45min. 

Isso ocorre com todas as reuniões. 

 Então, conduzir esse processo de forma correta, cumprindo o acordo, não é 

fazer a abertura como ela foi feita, com quatro Deputados. Nós combinamos, ontem, 

voltar aqui. Nós iríamos pedir o encerramento da sessão, e hoje o Governo teria que 

fazer a sua parte, que é proporcionar o quórum aqui dentro. 

 Onde estão os Senadores e os Deputados da base do Governo? Eles têm 

que estar aqui para votar. Votaram de qualquer jeito. Aproveitando que ainda não 

havia quórum, votaram de qualquer jeito. Se houve descumprimento de acordo aqui, 

foi por parte de quem conduziu a sessão no início. 

 Com relação à LDO, eu quero dizer algo claramente, e a população precisa 

entender isso. Já virou tradição deste Governo não cumprir meta. Este Governo não 

aceita meta de nada, nem da educação... O Plano Nacional de Educação tem 

metas, tem ações só no papel. E LDO, LOA, PPA, isso não importa; são só 

números, porque sempre vem a anistia dos crimes cometidos contra a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 A Presidente Dilma impôs uma condição, e nós estávamos discutindo ontem 

— nem pudemos discutir o que foi apresentado pelo Relator — a questão dos 20 

bilhões. Por quê? Porque ela já está anunciando que não vai cumprir a meta. Já se 

viciou. Chega o final de dezembro, e vem o PL 36, vem o PL 5. Por quê? Porque 

esta Casa não faz sua obrigação, que é fiscalizar o Governo e suas ações, exigir 

que ele cumpra realmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje está em risco 

no Brasil porque o PT sempre foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Votou 

contra e continua contra, não só no discurso, mas também na prática. 

 O que está sendo feito aqui, o que está sendo feito por este Governo — não 

cumprir, frente à população e à sociedade, aquilo com o que se comprometeu — é 

crime de responsabilidade fiscal. Eu lamento que o Relator tenha flexibilizado isso.  

 Nós temos que exigir que haja o cumprimento de metas. Acordo é para ser 

cumprido, lei é para ser cumprida. Não podemos brincar de CMO aqui. Não se pode 

brincar com os Deputados. Ficamos 1 ano todo discutindo e, no final do ano, vem 

um projeto de lei do Governo e, sem nenhum argumento, sem nenhuma 

consistência, apenas porque é da base do Governo, aprova-se uma lei, anistiando-o. 
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 Eu tenho certeza de que, da mesma forma como o Tribunal de Contas fez em 

2014, fará também em 2015 e em 2016, porque as pedaladas continuam. Espero 

que, em 2014, a prestação de contas não seja votada somente pela base, por ser 

base, mas pela técnica, pela consistência. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deputado Izalci, peço 1 segundo. 

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

próxima vez que eu lhe der a palavra, vou exigir cumprimento do tempo, por favor. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não dei aparte a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, questão de ordem. 

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

Sávio quer fazer uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós está havendo votação nominal. 

A Ordem do Dia está em andamento na Câmara. Foi a informação que recebi. 

 Peço a V.Exa. que suspenda os trabalhos desta Comissão. Acredito, 

inclusive, que será oportuno não cumprirmos nosso papel na Câmara e também 

estabelecer alguns procedimentos para concluir este trabalho. 

 Então, eu peço regimentalmente a V.Exa. que suspenda os trabalhos. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sra. Presidenta, questão de 

ordem. 

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

trabalhos pelo prazo de 30 minutos.  

 Está suspensa a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está reaberta a sessão. 

 Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Orçamento, trataremos da 

apreciação do relatório, dos Adendos nº 4 e nº 5 e da Errata nº 1, apresentada ao 

Projeto de Lei nº 1, de 2015, do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes 

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

 O Relator, como todos sabem, é o Deputado Ricardo Teobaldo. 

 Citamos anteriormente que foram apresentadas 3.027 emendas.  

 O voto é favorável ao projeto de lei nos termos do Substitutivo apresentado.  
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 Das 3.027 emendas apresentadas, o Relator ofereceu, pela aprovação, 423 

emendas; pela aprovação parcial, 1.009 emendas; pela rejeição, 1.591 emendas. 

Ele indicou para inadmissibilidade as Emendas nº 3790002; 37910003, 23630001 e 

37550003. 

 Foi colocado em votação... 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estou só terminando o 

escopo da apresentação. 

 Foram discutidos aqui os Adendos nºs 4 e 5. Lida a Errata, foram colocados 

em discussão e, em seguida, foram votados os adendos. E passamos à votação do 

relatório. 

 V.Exa. quer falar sobre a matéria? (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Pauderney Avelino. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sra. Presidente, gostaria de 

fazer aqui duas observações. A primeira é que o Adendo nº 1 ao relatório preliminar 

enseja que o relatório preliminar precisa ser novamente votado, uma vez que nós 

não podemos avançar na votação, se nós não tivermos a votação do relatório 

preliminar. Como foi modificado, nós teríamos que fazer uma nova votação. 

 Em segundo lugar, nós temos esse Adendo nº 5 aqui, no qual o Relator 

introduziu matéria nova, que não veio no projeto de lei original. Nem o Governo teve 

coragem de votar aqui esse abatimento de meta, retirando recursos do PAC — 

Programa de Aceleração do Crescimento. 

 Então, são duas questões que nós queremos trazer aqui a V.Exa. Nós 

entendemos que esse Adendo nº 5 não deve ser votado — tem que ser retirado —, 

como também o relatório preliminar precisa novamente ser votado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O relatório preliminar já 

foi votado. E o adendo também já foi votado. Nós vamos passar agora... 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Com a alteração do Adendo nº 

1? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com a alteração do 

Adendo nº 1. 
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 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Então, tem que voltar a votar o 

relatório preliminar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos votar no 

Senado. E depois nós vamos passar aos destaques. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Entenda o que eu coloquei. O 

relatório preliminar só pode avançar se for aprovado. Como foi alterado pelo Adendo 

nº 1, precisa novamente ser votado, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Primeiro, votam-se os 

adendos, para que se possa alterar o relatório. Foi isso o que aconteceu. Os 

adendos foram votados. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E nós estávamos na 

votação do relatório preliminar, que já foi votado na Câmara e será votado no 

Senado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Trata-se de questão de 

ordem sobre a votação? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em seguida, falará o 

Senador Benedito de Lira. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Começou a Ordem do Dia, Sra. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, um princípio basilar do 

Regimento do Congresso Nacional fala da separação da discussão e da votação. 

Diz respeito ao fato de a votação só se iniciar após encerrada a discussão de uma 

proposição. Uma vez finalizada esta, não se pode discutir a matéria durante a 

votação. Observe que tanto o encaminhamento para votação, como a declaração de 

voto não violam esse princípio. Só que, uma vez iniciada a votação, não se volta a 

discutir a matéria. 
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 Então, o que aconteceu? Houve uma votação pela Câmara, que tinha quórum 

naquele momento, e iria ser iniciada a votação no Senado, que não tinha quórum. 

Foi reaberto o debate, quando não poderia ser reaberto, em função de a votação já 

estar em andamento. E outra violação também foi feita, na medida em que a sessão 

também não pode ser suspensa durante a votação. A votação precisa ser concluída 

para a sessão ser encerrada ou ser feita a suspensão. Então, não poderia haver 

suspensão da sessão durante a votação. 

 Segunda questão: de fato, agora, foi iniciada a Ordem do Dia de uma sessão 

extraordinária da Câmara. E, quando há extraordinária, não pode haver sessão 

deliberativa em nenhuma das duas Casas. Quer dizer, está havendo uma sessão 

extraordinária da Câmara dos Deputados, foi iniciada a Ordem do Dia, e, no mínimo, 

temos que ter direito a uma nova suspensão desta sessão. 

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

ao Senador Benedito de Lira, que havia pedido a palavra antes de V.Exa. Como 

V.Exa. alegou questão de ordem...  

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidente, gostaria de definir 

o seguinte: a suspensão da sessão não foi feita por uma decisão deliberada de 

V.Exa., mas por um pedido feito aqui pelo Deputado Domingos Sávio, alegando que 

estava havendo votação nominal na Câmara dos Deputados, o que, na verdade, não 

estava havendo. 

 Dois: no começo desta reunião, já houve a votação na Câmara dos 

Deputados. Então, Presidente, vamos dar prosseguimento à votação para que o 

Senado possa votar, a fim de encerrarmos a primeira etapa das discussões da 

matéria.  

 Então, eu requeiro a V.Exa. que dê continuidade à votação no Senado 

Federal, para concluirmos a votação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço à Mesa que confira 

se a Ordem do Dia realmente foi reiniciada com processo de votação na Câmara. 

 Nós vamos concluir a votação agora, colhendo os votos do Senado sobre o 

adendo...  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, nós estamos 

inscritos. V.Exa. cedeu a nós... 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já chamei todos para 

falar. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - O que é isso? Eu estou inscrito, 

estou aqui o tempo todo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. então quer falar 

ainda sobre o assunto?  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu percebi que V.Exa. chamou os 

Deputados do PT. 

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

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não? 

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

essa preferência que V.Exa. pensa que eu tenho.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu sei que V.Exa. não tem, mas... 

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

Deputado Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, para nós, essa 

questão da LDO é muito importante. Nós discutimos isso o tempo todo. 

Combinamos aqui que iríamos votar a LDO, porém queríamos discuti-la com toda a 

profundidade. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós percebemos que há 

questões fundamentais. Nós precisamos estabelecer metas reais na LDO, a fim de 

que o Governo persiga as metas, e não que a meta persiga a atitude do Governo. 

 Nós precisamos de um Governo que aja com o Orçamento que nós 

deliberamos. O Congresso está aqui para isto: para deliberar um Orçamento que 

faça com que o Governo aprenda a correr atrás da meta. Não dá para a meta ficar 

flexível, correndo atrás das atitudes do Governo. Portanto, essa questão da meta é 

fundamental para nós, para que não ocorra inclusive o que está ocorrendo em 2015, 

quando toda hora se muda a meta. E nós fazemos questão — estamos lutando aqui 

o tempo todo por isso e vamos lutar até o fim — de que não haja abatimento nos 

investimentos do PAC no resultado primário da meta.  

 Não é possível que nós vamos descontar investimento do resultado primário, 

porque investimento é gasto público. E o resultado primário tem que incluir os 

investimentos. Nós precisamos ter coragem de administrar a meta, cortando e 
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controlando os gastos públicos se for preciso. Todo gasto público tem um princípio; 

todo gasto público é importante; todo gasto público é prioritário, mas, se não houver 

dinheiro, não pode ser realizado. Eu não posso ficar promovendo políticas públicas, 

ainda que sejam importantes, sem dinheiro. Portanto, para nós, a meta tem que ser 

rigorosa.  

 Não podemos fazer como ocorreu em anos passados. Em 2014, o déficit foi 

de 32 bilhões de reais. Em 2015, vai ser de 120 bilhões de reais. Para 2016, o 

próprio Governo mandou para cá uma proposta de Orçamento com previsão de 30,5 

bilhões de reais negativos. Essa é nossa realidade. E nós vamos estabelecer aqui 

uma meta, depois o Governo toma um monte de atitudes, e nós temos que ficar 

mudando a meta. 

 Sra. Presidente, vou concluir... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero dizer a V.Exa. 

que, com oito mandatos nas costas, é a primeira vez que eu cuspo no Regimento 

com o qual eu trabalho. 

 Eu dei a palavra a V.Exa., depois da votação, para que tratasse do mesmo 

tema. Eu quero dizer que V.Exa. tem um instrumento: enquanto está falando aqui, 

se quer modificar esse relatório, faça o destaque supressivo para que ele vá à 

votação. Não foi feito esse destaque. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu fiz o destaque. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, vamos votá-lo em 

seguida.  

 V.Exa. pode concluir a sua fala. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Primeiro, Presidente, eu vou 

concluir, porque o combinado não é caro nem barato. Havia uma combinação de 

que nós íamos discutir a LDO — eu estava inscrito — e depois discutir o destaque.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quando V.Exa. fala fora 

do tempo... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Mas eu estou pedindo para 

concluir. 

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

a V.Exa., mas V.Exa. está arguindo. Tem todo o direito...  
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Vou concluir. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Após a votação, não 

tinha o direito de falar. V.Exa. pode concluir. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu vou então concluir com uma 

linguagem figurada que já utilizei aqui e quero utilizar de novo. E quero falar agora 

com o cidadão, não só com os Deputados. A nossa situação é mais ou menos como 

a de um cidadão que resolve estabelecer uma meta para fazer um regime e 

emagrecer. Ele estabelece que vai emagrecer 5 quilos, só que ele fica comendo, 

comendo, e come de tudo. Ele engorda 5 quilos, então muda no papel a meta para 

ficar 5 quilos mais gordo e fica feliz. É assim que nós estamos agindo. 

 Portanto, com esse Adendo nº 5, começa a nossa luta quanto à rigidez do 

Orçamento. 

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

 Vamos à votação no Senado Federal. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É sobre a votação? Pois 

não. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, eu quero dizer, 

inclusive em respeito ao Senador Lira, que um colega aqui da bancada recebeu um 

telefonema de uma Liderança, que nem é da Oposição, dizendo que já estava 

havendo votação. O Líder do Governo também ouviu isso.  

 Não houve, de forma alguma — V.Exa. me conhece muito bem — nenhum 

propósito da minha parte de alterar a rotina de todo o processo de votação. Entendo 

até que caminhamos agora para construir um entendimento, espero eu, com o Líder 

do Governo, inclusive na linha do que V.Exa. já me disse com relação às 

preocupações gerais aqui de encontrarmos um caminho para a estabilidade do País, 

a fim de que possamos votar a LDO.  

 A nossa discordância é muito focada no Adendo nº 5, e V.Exa. já 

compreendeu essa posição. Então, eu acredito que é oportuno que possamos 

exercitar esse trabalho de entendimento, que está num processo de conclusão.  

 É isso que pondero a V.Exa., porque, enquanto houve essa interrupção — e 

eu entendi realmente, quando requeri, que era porque estava se iniciando a Ordem 
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do Dia —, eu disse também que nós iríamos buscar construir um entendimento. 

Inclusive eu estou até transpirando, porque tive que correr a vários pontos para 

poder costurar algum entendimento que vá ao encontro do interesse do País. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à votação 

no Senado Federal.  

 Em votação o relatório com seus devidos adendos, votados na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Presidente, por favor. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Em votação no Senado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado o relatório e os adendos aqui mencionados. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quero também dizer que 

há 291 destaques sobre os quais nós temos que nos debruçar para fazer um 

entendimento. Não é possível votar 291 destaques. Teremos que apensar alguns do 

mesmo teor. E o Relator terá que proferir parecer sobre eles. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidente, peço a palavra 

para fazer uma justificativa. 

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

Senador Benedito de Lira. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu tinha uma questão de ordem 

anterior, Presidente. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidente, eu queria dizer ao 

companheiro Deputado Domingos Sávio que, quando eu fiz referência à suspensão 

da sessão e citei o nome de S.Exa., não foi para fazer qualquer tipo de censura. Eu 

apenas justifiquei que a suspensão da sessão ocorreu por conta da solicitação de 

S.Exa. Como ele recebeu uma informação equivocada, logicamente que a minha 

observação não tem absolutamente nada contra a pessoa ou a manifestação do 

Deputado. Eu tenho muito respeito por S.Exa., porque é um dos companheiros que 

trabalha para fazer o possível para que possamos encontrar os caminhos para votar 
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as matérias necessárias. Está no dever dele. Agora, como ele recebeu notícia 

equivocada, eu quero fazer ver que não há nada de censura contra a manifestação 

do Deputado Domingos Sávio, Presidente.  

Obrigado.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero dizer que esta 

Comissão tem clareza acerca de todas as posições adotadas pelo Líder do PSDB, 

Deputado Domingos Sávio, e realmente nós tivemos a informação aqui na Mesa e, 

por coincidência, menos de 10 segundos depois de acabar de falar sobre isso, a 

informação era contrária. 

Com a palavra o Deputado Domingos Sávio.  

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Agradeço ao Senador Benedito de 

Lira, agradeço a V.Exa. e a todos os demais pares. Sei que o colega que me passou 

a informação também recebeu informação equivocada. Não houve má-fé de 

ninguém. Mas, a bem da verdade, ela foi providencial, porque nós estamos 

caminhando para construir esse entendimento com o Líder do Governo, ouvindo 

também o Deputado Danilo Forte, os meus pares, o autor do destaque objeto 

inclusive desse último debate.  

Como V.Exa. acabou de citar, existem mais de 200 destaques. Então, nós 

queríamos pedir a V.Exa., já deixando claro o fato de que nós queremos concluir a 

votação da LDO hoje, por acordo, que nós possamos, independentemente de a 

Ordem do Dia estar começando ou não (falha na gravação).  

  A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aproveito esse fato 

para requer à parte técnica que verifique a situação dos microfones. 

Independentemente de se apertar ou não o botão, isso acontece a todo momento, 

inclusive na abertura da sessão.  

Peço desculpas a V.Exa.  

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Bom, Presidente, no acordo que 

fizemos aqui, nós queremos, por acordo de procedimentos, selecionar os destaques 

em número mínimo, mas que atenda ao interesse público, e votá-los em bloco.  

Portanto, pedimos que haja suspensão da reunião por alguns minutos — não 

creio que precisemos de muitos —, a fim de que possamos ir com V.Exa. à sala da 

Presidência fechar um acordo de procedimento para votarmos hoje a LDO, que era 
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a intenção nossa desde ontem. Assim, concluímos isso, o que nos dará condição de 

estabelecermos um ritmo bom para o nosso trabalho.  

Esta é a sugestão: que suspendamos a reunião, creio que não mais do que 

por 15 minutos, para que possamos construir esse entendimento de procedimento 

para a votação dos destaques.  

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Se não fizermos esse 

procedimento, corremos o risco de ficar aqui até 5 ou 6 da tarde, daqui a pouco não 

haverá quórum, e não votaremos nem a LDO.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A sessão está suspensa 

por 15 minutos.  

(A reunião é suspensa.)  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 14ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes na pauta, ou seja, a 

continuidade do processo de votação da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

 Informo que houve acordo com o Relator da LDO de 2016, Deputado Ricardo 

Teobaldo, a quem eu peço a presença na Mesa dos trabalhos. 

 Deputado Domingos Sávio e Deputado Pauderney Avelino, por favor, quero 

entender o último gesto que foi colocado. Serão votados todos juntos? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Em globo, Sra. Presidenta.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vão ser votados em 

globo os destaques? (Pausa.) 

 Pois não, serão votados em globo os destaques apresentados ao Relator da 

LDO.  

 Vamos aguardar a presença do Relator.  

 O Deputado Domingos Sávio pediu a palavra. Em seguida, falará o Deputado 

Danilo Forte. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

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

havíamos proposto e evoluiu para um entendimento, que foi muito bem coordenado 

por V.Exa., nós todos aqui queremos o melhor para o nosso País, e a LDO é, sem 
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dúvida, uma das peças importantes nesse propósito. Esta fase de destaque poderia 

nos levar a debates que talvez seguissem por dias, não apenas por uma reunião — 

são mais de 200 destaques. O acordo que fizemos é que inicialmente votemos um 

destaque.  

 Parece que há um de iniciativa do colega Deputado Samuel Moreira, não sei 

se há outro, que suprime o Adendo nº 5, nos assegura a manutenção de uma meta 

que não fica comprometida com a retirada desse adendo. Há outros poucos 

destaques, mas que são relevantes, que estão selecionados e seriam votados em 

separado, portanto, por acordo. E nós concordaríamos também em votar, por 

acordo, em bloco, mas haveria dois blocos: o bloco daqueles que serão aprovados 

— serão mantidos os destaques e, portanto, aprimorado o relatório — e o bloco 

daqueles que serão rejeitados. Seria um processo de acordo.  

 Assim, nós concluiremos hoje a votação da LDO — acredito que até o 

faremos rapidamente agora — e encerraremos a reunião para que nós tenhamos 

possibilidade de reiniciá-la já com a pauta livre desse tema importante. O tema 

poderia se arrastar em debate talvez até pela semana que vem afora, mas 

encerraríamos a votação hoje, o que deixaria a pauta livre para que V.Exa. possa 

estabelecer a pauta de terça-feira da maneira mais adequada possível. 

 É esse o acordo que fizemos. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra pela ordem 

o Deputado Danilo. Em seguida, falará o Senador Acir Gurgacz. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidenta, Sras. Senadoras, Srs. 

Deputados, Sras. Senadoras e Srs. Senadoras, primeiro eu sei o quanto é exaustivo 

e difícil o relatório de uma LDO, principalmente quando não há um parâmetro claro, 

que foi o PPA necessário para embasar a LDO. Sei do esforço do Deputado Ricardo 

Teobaldo, inclusive na elaboração desta peça, e o trabalho que lhe foi feito.  

 Quero aqui já lhe agradecer o reconhecimento, a importância de ter acolhido 

nas metas para 2016 uma solicitação nossa no que diz respeito exatamente à 

questão da interligação das bacias hídricas no Estado do Ceará, que é o nosso 

grande problema. A grande chaga do Nordeste continua sendo ainda esse problema 

secular da falta d’água.  
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 Infelizmente, as obras da transposição não chegaram ao Ceará. Hoje o 

Estado do Ceará padece, inclusive com risco de colapso de abastecimento d’água 

na Região Metropolitana de Fortaleza, porque o nosso pulmão hídrico, que é o 

Castanhão, está com menos de 15% de sua capacidade de reserva para alimentar 

exatamente 40% da população cearense. 

 Diante disso, esse acolhimento pelo Deputado Ricardo Teobaldo nos foi muito 

importante exatamente para colocar como uma meta de governo, já que é um sonho 

nosso fazer a interligação da bacia do Vale do Curu, exatamente com a água que 

vem do Castanhão, através do Açude Gavião e Pacajus, até o Açude de Sítios 

Novos, na Caucaia, e dos Sítios Novos, na Caucaia, até o General Sampaio, 

garantindo o abastecimento d’água de todo o Vale do Curu, uma região importante, 

próxima à Região Metropolitana de Fortaleza. 

 Gostaria de solicitar uma atenção especial do Relator no que diz respeito a 

alguns pontos, inclusive vividos por todos nós desta Comissão, que é o que fala 

exatamente da grande vitória do Congresso Nacional, do Parlamento brasileiro, no 

sentido de avançar no orçamento impositivo. 

 Todas as nações mais organizadas do mundo têm o seu orçamento 

impositivo. Aqui, o nosso Orçamento ainda é mais orientativo, mais disciplinado pela 

vontade do Executivo do que propriamente pela vontade do Parlamento, que é quem 

elabora a peça orçamentária. Diante disso, não restam dúvidas de que as emendas 

individuais impositivas foram uma vitória muito grande, não só do ponto de vista da 

execução orçamentária, mas também do ponto de vista da autonomia, da liberdade 

política que o Parlamento brasileiro tem hoje, no sentido exatamente de orientar a 

confecção dessas peças, fazendo com que esses recursos cheguem aos locais mais 

longínquos do Brasil. 

 (A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.) 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Acontece que a falta de uma legislação 

mais clara na execução por parte do Poder Executivo para liberar essas emendas 

tem retardado muito esse processo. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Deputado Danilo Forte, vamos 

aguardar o pessoal terminar. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eles podem falar um 

pouquinho mais baixo.  

 Continue, Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sra. Presidenta. 

 Então, as emendas impositivas foram uma vitória muito grande do Congresso 

Nacional, não só do ponto de vista prático da execução do Orçamento, para levar 

recursos a esses locais mais longínquos, a esses Municípios que muitas vezes são 

esquecidos no Orçamento da União, mas ao mesmo tempo, inclusive, no 

fortalecimento da instituição, na sua autonomia, na sua necessidade de ter a 

liberdade política de fazer opções, de votar matérias, independentemente da 

vontade do governante de plantão. 

 Diante disso, foram apresentadas pelo meu colega do Ceará Deputado 

Genecias Noronha emendas, nos Destaques nºs 47 a 52, exatamente no sentido de 

agilizar essas liberações do orçamento impositivo, porque de novo nós estamos 

caindo na tutela do Poder Executivo, na medida em que retarda o empenhamento 

dessas emendas e na medida em que faz, inclusive, uma coleta seletiva sobre o 

Restos a Pagar. O Restos a Pagar ainda hoje está vulnerável, exatamente, no caso 

específico, à vontade da Secretaria de Relações Institucionais para fazer esse 

pagamento, já que a SRI elaborou várias portarias que muitas vezes são 

impeditivas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O tempo de V.Exa. 

terminou. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vou concluir, Sra. Presidente. São 

portarias impeditivas para uma boa execução, numa dinâmica melhor, para facilitar o 

acesso dos pequenos Municípios a esses recursos.  

 Diante disso, eu pediria ao Deputado Ricardo Teobaldo que pudesse olhar 

com bons olhos esses destaques do Deputado Genecias Noronha, que são os 

Destaques nºs 47 a 51, no sentido de que possamos agilizar a liberação do 

orçamento impositivo, para que ele realmente seja uma peça que dê autonomia ao 

Parlamento na execução das emendas impositivas individuais, que foram uma 

grande vitória, inclusive, do nosso Relatório em 2014. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada. 
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 Com a palavra o Senador Acir Gurgacz. 

 O SR. SENADOR ACIR GURGACZ - Sra. Presidente, quero apenas 

cumprimentar V.Exa. pela maneira firme com que tem conduzido esta Comissão e 

também saudar e cumprimentar os Líderes da Oposição e do Governo, além do 

Relator Ricardo Teobaldo, por chegarem a este consenso para que nós possamos 

avançar na votação da LDO. É uma decisão madura, de quem quer o melhor para o 

País. Então, cumprimento a todos, principalmente V.Exa., Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada, mas, na 

verdade, o resultado provém do esforço de todos que aqui estão. E haja esforço! 

 Com a palavra o Senador Benedito de Lira.  

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Sra. Presidente, quero fazer minhas 

as palavras do Senador Acir. Na verdade, a interrupção da reunião teve um efeito 

extraordinário, e é a prática desta Comissão: ou se fazem entendimentos, ou não 

chegaremos a lugar nenhum, vamos atravessar o ano e não teremos o Orçamento 

pronto. 

 Então, quero cumprimentar V.Exa. pela paciência e ao mesmo tempo pela 

capacidade de negociação. Quero também cumprimentar as Lideranças da 

Oposição, que sentiram que, na verdade, o momento é oportuno para que possamos 

resolver o problema da LDO. Quero cumprimentar ainda o Deputado Pimenta, Líder 

do Governo, que teve o jogo de cintura capaz de aceitar as negociações.  

 No restante, vamos tocar agora o processo de votação, e seria muito 

interessante, eu gosto muito de ouvir o Deputado Danilo conversar, mas ele já 

conversou tempo suficiente nas reuniões todinhas que nós teremos pela frente 

ainda. Quem é que não gosta de ouvir o Deputado Danilo? Apenas queria fazer uma 

ponderação a S.Exa. para que possamos avançar no processo de votação. No 

momento em que encerrarmos a votação do Orçamento, aí sim faremos os 

comentários mais diversificados possíveis, Sra. Presidente.  

 Por isso, Sra. Presidente, vamos tocar a votação, porque o momento é de 

votar. Cumprimento V.Exa.  

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu, como citado, só quero fazer uma 

ressalva. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, Deputado Danilo. 

 Alguém mais se inscreveu? Os Deputados Hildo Rocha e Edmilson Rodrigues 

terão 3 minutos cada um. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, Senadora Rose de 

Freitas, Sras. e Srs. Senadoras, Sras. e Srs. Deputados e Deputadas, parabenizo-os 

pela construção do acordo que foi realizado por todos os partidos que integram esta 

Comissão. Foi um acordo que trouxe uma formidável vitória a todo o povo brasileiro, 

porque aqui se aprova, no dia de hoje, uma lei de diretrizes orçamentárias que de 

fato traz a realidade do nosso País, a realidade econômica e financeira, e isso fará 

com que o planejamento do Orçamento do próximo ano e a sua execução sejam 

aquela que este Legislativo está construindo, realizando assim suas prerrogativas. 

 Quero parabenizar o Deputado Ricardo Teobaldo, Relator da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2016, o PLN 1, de 2015, e agradecer-lhe por ter aceitado a nossa 

emenda, os nossos destaques com relação à concretização da continuação da BR-

135, do trecho de Bacabeira, passando pelo entroncamento da BR-222, chegando 

até a cidade de Miranda do Norte, na BR-135. É um trecho importante para o povo 

do Maranhão; é uma via de mão única, que necessita urgentemente de uma 

adequação, necessita urgentemente da sua duplicação, e isso foi feito graças ao 

trabalho desta Comissão.  

 Aqui está conosco o Senador Roberto Rocha, também do Maranhão, que nos 

ajudou a concretizar essa que nós julgamos seja a principal prioridade hoje do povo 

maranhense no que diz respeito a transporte rodoviário no Maranhão, que é a 

duplicação da BR-135, a continuação dela até a cidade de Bacabeira, e de lá até a 

cidade de Miranda do Norte. 

 Conseguimos também aprovar o nosso destaque, fazendo uma pequena 

duplicação da BR-222, do trecho da cidade de Itapecuru até o entroncamento. 

 Portanto, são essas as nossas colocações.  

 Parabenizo pela conquista a Presidente, o Líder do Governo, Deputado Paulo 

Pimenta, e o Deputado Domingos Sávio, que aqui representa a Oposição, por esse 

entendimento, para que possamos avançar na concretização da confecção da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada também, 

Deputado, pela participação construtiva neste debate. 

 Deputado Wadson Ribeiro, V.Exa. tem 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Não, eu não vou usar todo este 

tempo, diferentemente do Deputado Danilo, vou ser mais breve. 

 Eu queria, na verdade, Sra. Presidente, somar-me àqueles que parabenizam 

por seu trabalho, sua condução, e pelo acordo construído aqui nesta Comissão, que 

é uma Comissão que, mais do que outras nesta Casa, funciona com amplo 

entendimento e amplo acordo. Ressalto o papel da Oposição, o compromisso que a 

Oposição teve com este debate.  

 Acho que, no dia de hoje, nós chegamos a uma fase importante — não é, 

Deputado Hildo Rocha? — de um trabalho que se iniciou no começo do ano, com a 

instalação desta Comissão, seus primeiros trabalhos, e hoje chegamos à Comissão 

em condição de votar a LDO.  

 Também parabenizo aqui a condução deste debate na coordenação do meu 

Estado, que, dentre as emendas, priorizou uma questão que, para nós, é muito 

importante, porque Minas tem 853 Municípios, e nós priorizamos lá o transporte 

escolar, de modo a universalizar — universalizado já está —, de modo a fortalecer 

ainda mais as Prefeituras que têm o transporte escolar já degradado pelo intenso 

uso, especialmente em áreas rurais. Acho que isso vai beneficiar um conjunto 

grande também de Municípios mineiros.  

 Mas eu queria, Sra. Presidenta, saudá-la por esta condução e dizer que nós 

estamos ansiosos para votar e aprovar aqui na Comissão a LDO. 

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

Deputado Edmilson Rodrigues, que é o último orador, e passaremos à votação — o 

Relator está fazendo uma reestruturação final. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, ontem me 

manifestei em plenário acerca do Mapa da Violência 2015, que trata do homicídio de 

mulheres. O Brasil ser o quinto país que mais mata mulheres no planeta é um 

absurdo. Esta Comissão, quando debate o Orçamento, em tese, pode contribuir para 

a redução dessa violência. Falo assim com a tristeza de ser do Pará, onde morreram 

quase 3 mil mulheres no ano passado, e a maioria, 55%, eram mulheres negras. 
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 Eu falo dessa questão, Sra. Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço atenção à palavra 

do Deputado Edmilson Rodrigues. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Falo dessa questão de 

gênero para ressaltar o significado de termos V.Exa. à frente da Comissão. Sei que 

não é uma tarefa fácil. Ontem, por exemplo, V.Exa. impôs a sua autoridade, com 

elegância, com delicadeza. Não é brincadeira calar, por exemplo, um Danilo ou um 

Hildo sem que eles sintam que estão sendo chicoteados, mas que percebam que é 

um processo de exercício democrático. Isso é que é importante aqui. Eu quero 

parabenizar V.Exa. 

 Estou feliz, mas não totalmente, porque eu tenho uma visão de que há uma 

questão que deve ser centralizada no debate e elaboração das leis orçamentárias do 

País. E eu quero jogar loas. Alguém disse num debate recente: “Por falar em LOAs, 

o que é LOAs?” Eu disse: “Deve ser a Lei Orgânica da Assistência Social”. Mas não 

era. Estão elogiando V.Exa., estão aplaudindo V.Exa. Então, eu quero jogar loas em 

V.Exa. pelo esforço. 

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

essas palavras atenuam muito o sofrimento de estar nesta condição. Eu agradeço o 

carinho. 

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

para uma questão de ordem, justamente para contribuir com o Relator. 

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

Deputado Domingos Sávio para uma questão de ordem.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu fiz a exposição do acordo que 

fizemos, e agora eu quero objetivamente passar para o Relator o que nós 

resumimos aqui na bancada do PSDB em quatro destaques, que já formalizamos 

para ele. Eu quero formalizar para V.Exa. São os Destaques nºs 103, 105, 91, 92. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - E os Destaques nºs 288 e 289. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Há também os Destaques nºs 288 e 

o 289.  

 De maneira especial, eu quero a atenção de V.Exa., de todos os pares e do 

Relator para algo que eu já havia trazido aqui — foi formalizado por ofício ao Relator 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2386/15  11/11/2015 
 
 

 111 

—, para que tenha agora efetivamente a inclusão, pelo Relator, nas disposições 

gerais do projeto da LDO 2016, PLDO 2016, a seguinte redação, onde couber, por 

acordo: “A Lei Orçamentária Anual assegurará recursos suficientes para o 

atendimento da população atingida pelo desastre ocorrido em razão do rompimento 

das barragens de contenção no Município de Mariana - MG.” Bom, o recurso é para 

as populações atingidas. Aqui estamos nos referindo ao local em que ocorreu o 

desastre, a barragem em Mariana: “A Lei Orçamentária Anual assegurará recursos 

para atendimento da população atingida pelo desastre (...).”  

 Obviamente se trata do recurso. Entendemos que não deveríamos ter o valor, 

embora eu tenha citado na ocasião que o ideal seria pelo menos aquele valor que 

tem sido destinado a cada bancada estadual, algo em torno de 160 milhões de reais. 

Mas, como a Lei Orçamentária está em fase de elaboração e será obviamente o 

Relator da Lei Orçamentária, Deputado Ricardo Barros, que ficará com essa missão, 

nós construiremos esse entendimento, no momento oportuno, na Lei Orçamentária.  

 Então basicamente é isto: são esses destaques que eu enumerei — são seis, 

apenas seis — e essa redação nas disposições gerais do PLDO.  

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

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

consideração, Deputado Domingos Sávio. Eu já falei hoje sobre o meu 

constrangimento em questões de alguns procedimentos controvertidos em relação 

ao Regimento, em que, para atender democraticamente aos companheiros que 

querem se manifestar — e devem, é muito importante —, nós passamos por alguns 

itens do Regimento, o que eu não quero fazer daqui para frente. 

 No entanto, quando V.Exa. sugere essa redação, teria que ser, na verdade, 

elaborado um adendo. Eu consultei o Relator, mas quero consultar o Plenário: se 

todos estão de acordo que ele o faça, em relação à urgência, à consideração do 

tema. Eu até pedi a V.Exa., na época, que colocasse explicitamente as.... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ele pode fazer como emenda de 

relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu ouvi V.Exa. 

 Eu gostaria... 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Não cabe mais aqui, Senadora, 

na Comissão. Não cabe mais isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço um minuto. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Tem que ser no Congresso 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço um minuto. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.)  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, não é assim. Mas o 

que eu quero propor é que ele ressalte que houve esse entendimento, para que todo 

ele seja inclusive levado ao Congresso para votação, com aprovação desta 

Comissão, porque aí atende a V.Exa., e é muito justo que seja atendido. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pode ser feita uma emenda ao 

relatório no Plenário... 

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

do Relator. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu queria falar sobre isto, sobre este 

assunto. 

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

a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Sem nenhuma dificuldade. Nós 

só não podemos fazer adendo, porque já foi votado. Não há como fazer adendo aqui 

na Comissão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu posso fazer uma proposta, Sra. 

Presidente? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pode fazer, mas quem 

tem a palavra é o Deputado Edmar Arruda. O que eu proponho é que V.Exa. 

considere a proposta, que nós voltemos a favor dela — se entenderem assim — e 

que isso siga como sugestão e aprovação do Colegiado para a votação do 

Congresso com a nossa aprovação. Será incluído no texto. Se o Relator estiver de 

acordo, ele fará esse encaminhamento. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - De acordo. 

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

 (Manifestação no plenário: Apoiado!) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Concedo a palavra ao 

Deputado Edmar Arruda. 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, só queria registrar o 

seguinte. Primeiro, eu entendo também que isso não cabe. O Relator já colocou isso 

e para mim está bom. Isso tem que ir à Plenário. Agora, tem-se que deixar muito 

claro que a responsabilidade com relação a esse acidente trágico — e nós todos 

brasileiros fomos impactados com essa tragédia que aconteceu lá em Minas — é 

das empresas. As empresas têm que ser responsabilizadas. É por isso que o 

Ministério Público Federal está lá e os institutos ambientais também.  

 Não é justo tirar dinheiro do contribuinte para fazer a reparação dos danos 

causados por um acidente que envolve a iniciativa privada, inclusive empresas 

internacionais explorando o solo brasileiro. Então, eu queria só deixar isso. Eu acho 

que pode ir ao Plenário, mas quem tem que responder por esse prejuízo são as 

empresas envolvidas na exploração do minério em Minas Gerais. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente...  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria que V.Exa. 

considerasse as palavras do Deputado Edmar Arruda. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu acho isso 

extremamente importante, como autor da proposta, mas eu entendo que é uma 

proposta coletiva. Desde o primeiro momento em que nós tratamos do assunto, nós 

tratamos como algo que pudesse ser encaminhado de maneira suprapartidária, 

como acordo não só de Líderes, mas da Câmara e do Senado, num gesto nacional 

de solidariedade, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais de todos os 

responsáveis, da empresa responsável.  

 Veja bem, o que eu pondero, Deputado, é que, quando nós tomamos essa 

iniciativa, nós não fugimos da responsabilidade, como representantes do povo, de 

que é óbvio que as empresas têm que responder por isso. Nós seremos duros — 

todos nós —, para que elas respondam por isso, mas elas o farão provavelmente 

após decisões judiciais. Isso não pode deixar essas pessoas na penúria. Então, é 

absolutamente urgente que o Governo se prepare para isso. As pessoas precisam 

viver dignamente. Então, uma coisa não invalida a outra. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, eu vou 

atalhar um pouco, mas V.Exa. está invalidando a medida. V.Exa. não acrescenta no 

texto as responsabilidades elencadas. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É isso. Vamos acrescentar. 

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

as consequências disso, mas há um nome responsável, há uma empresa nominada 

responsável por esse fato. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sem dúvida. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa., Deputado Edmar 

Arruda, tem toda a razão. V.Exa. faça adequação do texto. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Sra. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estou fazendo adequação para 

deixar claro que isso fica absolutamente claro. A responsabilidade da empresa e de 

todos os envolvidos tem que estar em primeiríssimo lugar. Agora, o poder público 

tem que acolher a população. Se o poder público gastar cem milhões... 

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

o.k., mas temos que adequar a proposta.  

 Concedo a palavra ao Senador Raimundo Lira. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Eu acho que esse assunto de Minas 

Gerais é da responsabilidade da maior empresa exportadora do Brasil, a Vale, e da 

sua associada, uma empresa canadense e australiana. Portanto, é uma 

multinacional, uma transnacional, e tem muito recurso.  

 Eu gostaria que o Relator, Deputado Ricardo Teobaldo, me ouvisse. Se 

realmente houver alguma sobra de recurso, nós precisamos dessa sobra para salvar 

o povo do Nordeste no que se refere à questão hídrica, para apressar a conclusão 

da transposição do Rio São Francisco. Para essa transposição, que atende a 12 

milhões de nordestinos, nós só temos uma fonte, que é o Tesouro Nacional, 

enquanto a questão de Minas Gerais, que é uma questão trágica, que merece toda a 

solidariedade, tem como fonte principal a maior empresa exportadora do Brasil, que 

é a Vale. Repito: são duas grandes multinacionais, transnacionais. Então, é um 

problema está resolvido do ponto de vista financeiro.  
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 Era essa a consideração. E não gostaria que esse assunto de Minas fosse 

levado ao Plenário como sendo um assunto pacificado na Comissão de Orçamento, 

e sim uma reivindicação justa de um Parlamentar ou da bancada de Minas Gerais. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Nós vamos fazer uma 

recomendação do Relator e da Comissão de atendimento ao Estado de Minas. 

 O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA - Vamos começar o processo? 

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

Deputado Wadson Ribeiro. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Sra. Presidente, eu só queria 

reforçar que hoje houve a primeira reunião da Comissão Externa para acompanhar o 

caso do acidente no Município de Mariana, que teve uma dimensão não apenas em 

Minas, mas também no Espírito Santo. Acho que a preocupação do Deputado 

Domingos Sávio é justa, no sentido de colocar o Congresso Nacional, e obviamente 

esta Comissão, preocupado com um dos maiores acidentes já ocorridos na história 

do Brasil, que foi o acidente no Município de Mariana. 

 No entanto, eu acho que do ponto de vista do método, mas também do ponto 

de vista do conteúdo, há equívocos. Do ponto de vista do método, é isso que o 

nosso Relator tem dito, ou seja, a pertinência ou não em se fazer uma emenda aqui. 

Com relação ao mérito, a Comissão Externa da Câmara está indo segunda-feira a 

Mariana, a Governador Valadares e aos Municípios do Espírito Santo com que 

diretriz, Sra. Presidenta? De cobrar da empresa que, no ano de 2014, auferiu mais 

de 8 bilhões de reais e só de lucro auferiu mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. 

São essas empresas que têm arcar, como já bem disse o Ministério Público, com os 

prejuízos às famílias, os prejuízos ambientais e os prejuízos ao patrimônio, público e 

privado.  

 Então, eu acho que, do ponto de vista do conteúdo dessa preocupação, nós 

não podemos provisionar na Lei de Diretrizes Orçamentárias algo que vai estar 

diametralmente oposto ao que a Comissão desta Câmara vai a partir de segunda-

feira cobrar tanto em Minas quanto no Espírito Santo, que é de fato a 

responsabilização por parte dessas empresas. 
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 Então, Sra. Presidente, era isso o que eu queria dizer, já que a Comissão está 

em consonância com a preocupação da Comissão Externa que vai visitar esses 

locais segunda-feira. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos à votação.  

 Eu quero lembrar aos Srs. Parlamentares que, conforme o art. 139, § 2, da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, não será aceita solicitação para 

votação em separado de destaque após a aprovação de requerimento para votação 

em globo dos mesmos destaques. 

 Com a palavra o Sr. Relator. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Fizemos um grande esforço 

para viabilizar o entendimento dos destaques priorizados pelas Lideranças e pelos 

nobres companheiros Parlamentares. Houve poucas exceções, alguns poucos não 

puderam ser acatados, tendo em vista restrições de ordem técnica, legal, conforme 

subsídio que recebi da Consultoria. Vale ressaltar aqui que todos foram objeto de 

conversas e entendimentos agora, há poucos minutos.  

 Dos 291 destaques apresentados, nós acatamos 33: Destaques nºs 288, 289, 

16, 18, 260, 261, 79, 262, 162, 163, 275, 276, 291, 284, 188, 190, 191, 193, 198, 

200, 213, 69, 70, 71, 105, 103, 92, 91, 153, 280, 279, 138 e 75. Dentre esses, estão 

os Destaques nºs 288 e 289, que estamos acatando, após entendimento com os 

Líderes, com a Presidente, todos na Comissão, os quais derrubam o abatimento de 

20 bilhões do PAC na meta do superávit. 

 Repito: esses dois destaques derrubam o abatimento de 20 bilhões, por 

entendimento com todos os membros da Comissão, com as Lideranças e com a 

Presidente. 

 Estão aí os destaques aprovados e acatados. Os outros foram rejeitados. 

Trinta e três foram acatados. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu solicito autorização 

do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques obtidos no voto 

apresentado pelo Relator. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 
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 Aprovados. 

 Em votação no Senado Federal — quero registrar que há presença 

significativa das Sras. Senadoras e dos Srs. Senadores. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Iniciaremos agora a votação em globo dos destaques, exatamente pela 

apresentação do parecer do Relator, que é pela aprovação integral, inclusive. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Sra. Presidente, eu peço 

autorização para fazer ajustes na redação final dos destaques. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Logo em seguida. 

 Continuando: 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Com a palavra o Sr. Relator para fazer os ajustes e as considerações. V.Exa. 

vai fazer os ajustes no texto agora? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Não. Não há como fazê-los 

agora, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA(Senadora Rose de Freitas) - Eu quero saber a 

proposta do Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O 288 e o 289 foram aprovados. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Não. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O que V.Exa. queria 

fazer, por favor? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Eu estou solicitando autorização 

para fazer ajustes na redação final dos destaques. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A votação já 

expressou... 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Ajuste sem mudar o mérito, evidentemente, 

senão não é ajuste. 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, eu só quero 1 minuto. 

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

estamos em votação. 

 Votação em globo, com voto do Relator pela rejeição dos destaques. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Está com poder o Relator. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Votação em globo, com 

voto do Relator pela rejeição dos destaques, na representação da Câmara dos 

Deputados. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Quero a palavra, Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em votação, eu não 

posso dar a palavra. 

 Os Srs. Deputados que aprovam os destaques, os demais destaques... 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu não posso? Sra. 

Presidente, eu tenho uma emenda, um destaque. Eu não posso me manifestar sobre 

isso? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Os Srs. Deputados que 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 A ata diz que estamos votando pela rejeição. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu solicitei... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estamos em votação, 

Deputado, por favor! 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Mas eu queria argumentar a 

favor. 

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

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 
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 Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. 

 Os destaques estão rejeitados, conforme apresentado no voto do Relator. 

 Eu gostaria que V.Exas. considerassem, porque eu ia perguntar ao Plenário 

se aceita alguma outra votação. Eu tenho que perguntar se V.Exas. aceitam alguma 

outra votação, de comum acordo, nesta sessão, porque o quórum é expressivo. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero fazer uma questão de ordem, 

Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Este quórum é muito 

expressivo. 

 Com a palavra o Deputado Edmilson Rodrigues. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, eu não tenho 

o objetivo de obstruir. Não. Eu até solicito que ninguém peça verificação, porque isso 

talvez prejudique a aprovação. 

 Eu não sou messiânico. Tenho plena clareza de que um partido pequeno, 

como o PSOL, não consegue mudar uma metodologia hegemonicamente 

consolidada. Mas a história é assim: ela muda, e nós temos que acumular o debate. 

 Eu creio que nós não podemos submeter uma nação como o Brasil a uma 

metodologia imposta de fora para dentro. A soberania nacional deve estar acima de 

tudo. 

 Eu proponho exatamente que nós apaguemos da proposta o art. 2º, porque 

eu sei que ele não tem passagem aqui. Talvez ficasse com um único voto. No 

entanto, o superávit primário é atroz e reforça as perversidades. 

 Na verdade, esse debate não progride porque a força hegemônica do capital 

financeiro se sobrepõe aos interesses nacionais. Basta ver que o Senado não 

aprovou, e não vai aprovar, enquanto os banqueiros não derem a ordem, a 

regulamentação do limite da dívida. 

 Eu apresento uma proposta, e pergunta-se: “Sim, mas qual é a meta?” 

 Nós comprometemos 50% do Orçamento com o pagamento de juros e 

amortização da dívida pública, e ninguém sabe por que não há regra para isso, 

apesar de a Lei de Responsabilidade Fiscal — que virou um Deus, pelo argumento 

de muitos — dizer que esse limite deve ser regulado. 
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 Da mesma forma, nós às vezes tentamos evitar o questionamento sobre o 

porquê de a nossa Constituição Federal determinar — vou concluir, Presidente, no 

tempo —, no Ato das Disposições Transitórias, art. 26, que devemos fazer uma 

auditoria da dívida, e isso nunca é feito. Mas o Congresso Nacional tem 

responsabilidade sobre isso. 

 Então, eu cumpro o papel de dizer que não estou contente. Eu não quero 

procrastinar, nem tenho poder para inviabilizar, para obstruir qualquer votação aqui. 

E nós temos que votar mesmo, porque o Brasil precisa ter as leis que vão reger a 

ação do Estado brasileiro no ano que vem. No entanto, não é admissível que nós 

submetamos o País. 

 Ora, fala-se em superávit primário. Nós estamos subtraindo. Fazendo uma 

continha fácil apenas entre receitas e despesas primárias, é como se a dívida 

pública não existisse. Fernando Henrique deixou 60 e poucos bilhões, e já estamos 

em mais de 3 trilhões, mas é como se ela não existisse. 

 Está feito o meu protesto. Está registrada a minha declaração de angústia por 

ver o Congresso Nacional totalmente submetido à lógica hegemônica e à 

metodologia imposta pelo FMI. 

 Obrigado. 

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

reformular a minha pergunta. Eu vi que há o Requerimento nº 33, de 2015, do 

Deputado Hildo Rocha, que S.Exa. apresentou à CMO, para inclusão na pauta. 

 Deputado Hildo Rocha, V.Exa. está com o relatório pronto? É o Requerimento 

nº 33, de 2015. 

 Há também o Requerimento nº 21, de 2015, do Deputado João Fernando 

Coutinho, que trata de crédito especial de 61 milhões, 150 mil para o Ministério das 

Cidades. 

 Nós teremos sessão do Congresso Nacional. Essas matérias, se apreciadas, 

serão levadas ao Plenário. 

 O Senador Acir Gurgacz apresenta relatório de receita ao Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, com aprovação parcial 

de emendas de autoria do Deputado Lelo Coimbra — que, por acaso, também é 

Relator. 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, antes de V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, eu tenho uma questão 

de ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - A pergunta é simples: 

aceitam que votemos alguns requerimentos ou deixamos todos para terça-feira? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Vamos encerrar. Deixa para terça. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu só queria fazer uma questão de 

ordem, Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Posso tomar a palavra, rapidamente? 

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

Caio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, eu vou ser breve, mas 

acho importante falar. Nós acabamos de votar a LDO, após um acordo que foi 

amadurecido — esta Comissão discutiu à exaustão os acordos que levaram à 

aprovação da LDO —, e eu quero ressaltar a importância, primeiro, da retirada do 

Adendo nº 5. Era um cheque em branco que esta Comissão dava ao Governo. 

 Foi uma vitória desta Comissão e deste Parlamento a retirada dos 30 bilhões 

que a Comissão daria ao Governo, uma massa de manobra não necessária. Foi 

importantíssima a retirada desse adendo. 

 Em segundo lugar, quero ressaltar duas emendas do Senador Aécio Neves 

aqui aprovadas: uma delas garante o reajuste do benefício do Bolsa Família pelo 

índice oficial de inflação, o que é importantíssimo, uma vez que a inflação vem 

corroendo os recursos principalmente daqueles mais necessitados. O reajuste do 

Bolsa Família, conforme está sendo recebido, com a compensação do índice da 

inflação, é fundamental para manter esse programa, que ajuda as pessoas mais 

necessitadas. 

 A outra emenda do Senador Aécio Neves impede que sejam contingenciados 

os recursos da segurança pública, o que é importantíssimo neste momento, em que 

o Brasil tem a questão da criminalidade disparada. 

 Há ainda uma emenda pessoal, que nós fizemos, abrindo a possibilidade de 

ajudar, através de emendas, as entidades filantrópicas, principalmente na área de 

Oncologia, as quais prestam grande serviço. Elas tratam de causas muito nobres 
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que afetam as pessoas e as famílias. A partir desse dispositivo, nós Parlamentares 

poderemos apresentar emendas ao Orçamento para ajudar essas entidades, que 

muito têm contribuído para a sociedade. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. Parabéns a esta Comissão pela aprovação 

da emendas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Alguém havia solicitado 

a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu pedi uma questão de ordem 

anteriormente, Sra. Presidente. 

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

Deputado Orlando Silva. Em seguida falará o Deputado Hildo Rocha e o Deputado... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, sobre a proposta 

de votações de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu havia pedido uma questão de 

ordem, Sra. Presidente. Questão de ordem é regimental. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - A questão de ordem 

será com base em que artigo do Regimento? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A questão de ordem destina-se ao 

Relator. Tem relação com essa questão de Minas Gerais. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. falou “questão de 

ordem”. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Tem que citar o artigo, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - V.Exa. quer a palavra 

pela ordem? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Posso? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Tem V.Exa. a palavra 

pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sra. Presidente. 

 (Não identificado) - Sra. Presidente, depois eu quero falar pela ordem 

também. 

  A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Tem uns dez antes. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, primeiro, quero 

agradecer ao Relator por ter acatar duas emendas nossas. Uma delas diz respeito à 

duplicação da BR-222, que vai de Caucaia ao Porto de Pecém, a grande janela do 

Ceará para o mundo. A outra diz respeito à expansão dos campi da Universidade 

Federal do Ceará em Russas, Itapajé e Crateús, o que será fundamental para dar 

oportunidade à nossa juventude. 

 Sobre a minha questão de ordem, Sra. Presidente, ela vai no seguinte 

sentido: aqui foi levantado um problema nacional de grande gravidade, o sofrimento 

do povo de Minas Gerais e do Espírito Santo em consequência da erosão. Há uma 

fragilidade na legislação brasileira, Sra. Presidente, e isso interessa a V.Exa., porque 

quer ser Governadora do Espírito Santo. No que diz respeito à erosão, seja erosão 

de origem fluvial, seja erosão marinha, seja erosão pluvial, qualquer que seja, a 

Defesa Civil do Brasil não pode fazer ação preventiva, porque a legislação não o 

permite. A Defesa Civil só pode fazer intervenção após óbito. Ou seja, é preciso que 

pessoas morram para que a Defesa Civil possa agir. 

 Sr. Relator, a minha questão de ordem vai no sentido de apoiar a solicitação 

do Deputado Domingos Sávio, exemplificada no caso de Mariana, mas que pode ser 

estendida a todo o Brasil, na perspectiva de que tenhamos uma legislação garanta 

uma dotação para a prevenção. Nós temos problemas com erosões marinhas em 

vários locais do Brasil, em virtude do avanço do mar sobre o território, inclusive 

colocando famílias em risco. É o caso de Cumbuco e Iparana, no Ceará; é o caso de 

Jaboatão, em Pernambuco; é o caso de Itajaí, em Santa Catarina; e é o caso 

também do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. 

 Nós temos problemas graves nesse aspecto, como esse de Mariana, que 

sofreu com uma erosão pluvial. E não há atendimento imediato para isso. Não há 

porque não existe rubrica no Orçamento, porque não é permitido. 

 Se esta Comissão, por consenso, já que o tema sensibiliza todo o Congresso 

Nacional, sinalizasse no sentido de produzir uma legislação para que a Defesa Civil 

pudesse executar ações preventivas, eu acho que seria salutar. Seria bom para o 

Congresso Nacional, seria bom para o povo brasileiro. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Rose de Freitas) - Eu faço uma 

observação, Deputado Danilo. Na MP 494 — inclusive uma iniciativa do Governo 
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Lula —, da qual fui Relatora, nós colocamos todas as ações preventivas, com a 

obrigatoriedade de que todo Município do Brasil oferecesse um relatório das suas 

possíveis calamidades, dos possíveis desastres na estrutura física da cidade ao 

Governo dos Estado, que deveria encaminhá-lo ao Governo Federal, para que 

houvesse intervenções preventivas, e isso não acontece. 

 Eu quero chamar a atenção só para um aspecto. Diz-se que não existe, mas 

existe legislação. É preciso que ela seja cumprida. Ela fala especialmente nos atos 

preventivos que o Governo deveria fazer. 

 Com a palavra o Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, são dois registros 

apenas. 

 O primeiro: ao Deputado Ricardo Teobaldo, quero agradecer a gentileza de 

ter acolhido, nos termos apresentados pelo Deputado Milton Monti, um ajuste em 

emenda de bancada relativa à aquisição de medicamentos por parte de prefeituras. 

Isso demonstra a sensibilidade do Relator para com uma demanda de prefeituras do 

Estado de São Paulo. No Brasil inteiro, saúde é um tema muito sensível, e o 

Deputado Milton Monti construiu esse caminho, para que, junto ao Ministério da 

Saúde, batalhemos pelo cumprimento dessa emenda, apoiando o trabalho que os 

prefeitos de São Paulo fazem. 

 Eu quero agradecer ao Relator, em nome da bancada de São Paulo, a 

sensibilidade que demonstrou na elaboração do seu relatório final. 

 Por fim, Sra. Presidenta, quero cumprimentá-la pela habilidade, pela 

inteligência, pela sensibilidade e pela determinação de nos fazer cumprir a votação 

da LDO na manhã de hoje. Parabéns! 

 Espero que votemos na próxima sessão do Congresso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Na reunião da CMO. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -  Eu quero lembrar a 

todos que haverá sessão do Congresso Nacional terça feira, dia 17, e estaremos 

votando a partir das 13 horas da tarde. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente... 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Domingos 

Sávio, algumas pessoas não fizeram uso da palavra ainda. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela ordem. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não. Tem V.Exa. a 

palavra pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sra. Presidente, Senadora Rose de 

Freitas, eu quero, primeiro, cumprimentar e parabenizar V.Exa. pela condução dos 

trabalhos desta Comissão, em que chegamos a este momento importante de 

votação da LDO. 

 Sr. Relator Ricardo Teobaldo, quero também cumprimentar V.Exa. e 

agradecer-lhe o acolhimento de uma emenda de nossa autoria, que possibilitará ao 

Ministério dos Transportes recepcionar emendas parlamentares para a realização de 

convênios com Municípios para a construção de estradas vicinais. Não é o Ministério 

que vai construir as estradas. Ele vai celebrar convênios com os Municípios, com o 

aporte de recursos de emendas parlamentares, para que esses Municípios possam 

executar obras em suas estradas vicinais. 

 Quero, mais uma vez, agradecer-lhe a sensibilidade em acolher a emenda. 

Quero agradecer, igualmente, a todos os Srs. Parlamentares, Senadores e 

Deputados que apoiaram esse destaque. Eu acho que é um avanço muito grande. 

 Srs. Congressistas, registro que, no passado, o Deputado Danilo Forte 

acolheu emenda nossa nesse sentido, e a Presidenta da República a vetou. Mas 

agora, vamos trabalhar no sentido de que ela mantenha esse texto na LDO, porque 

assim, com certeza, ela estará dando uma grande contribuição aos Municípios 

brasileiros. 

 Muito obrigado, Sr. Relator, Deputado Ricardo Teobaldo. 

 Muito obrigada, ilustre e querida Presidenta da Comissão Mista de 

Orçamento, Senadora Rose de Freitas. Com certeza, e com todo o nosso prazer, 

V.Exa. será a futura Governadora do Estado do Espírito Santo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou pedir a retirada 

da ata dessa última parte, porque não faz parte dos meus planos. Por favor. 

 Eu agradeço a V.Exa. a gentileza de sempre e o companheirismo com que 

sempre trabalha nesta Comissão. 
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 Antes de conceder a palavra aos Deputados Hildo Rocha e Izalci, gostaria de 

ler o acordo político que foi inserido nas disposições gerais, o qual aprovamos por 

manifestação unânime e espontânea: 

  “A Lei Orçamentária Anual assegurará recursos 

suficientes para o atendimento da população atingida pelo 

desastre ocorrido em razão do rompimento das barragens 

de contenção...” 

 Eu tenho dúvida. Repito: 

  “A Lei Orçamentária Anual assegurará recursos 

suficientes para o atendimento da população atingida pelo 

desastre ocorrido em razão do rompimento das...” 

 Aqui não está dito “em toda sua extensão”. 

 Eu gostaria que se acrescentasse ao texto “... para atendimento da população 

atingida, na extensão do desastre ocorrido...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - “... população atingida, em toda a 

extensão, pelo desastre...” 

 Sra. Presidente, a assessoria entendeu que “o atendimento da população 

atingida” significa “toda a população atingida”. Agora, o local tem que ser dito. 

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

entender assim, mas, na hora da aplicação devida, quem for fazer, quem tiver que 

tomar ações com base nesse texto, pode entender o contrário. 

 Eu solicitei a V.Exa. que elencasse os demais Municípios, inclusive porque se 

atingiu o norte do Espírito Santo como um todo. Então, em consequência disso, que 

se elencasse outras cidades e outros Estados. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. É esse o propósito 

da redação: “a toda a população atingida”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Acho que o Plenário 

autoriza que essa redação seja corrigida, e lida, em tempo, pelo Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sem dúvida. Vamos aprimorá-la. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos ler outra vez o 

novo texto que aqui está: 
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  “A Lei Orçamentária Anual assegurará recursos 

suficientes para atendimento da população atingida, em 

toda a extensão, pelo desastre ocorrido em razão do 

rompido das barragens de contenção do Município de 

Mariana, sem prejuízo das obrigações impostas às 

empresas...” 

 Por que V.Exa. colocou “as empresas”, se é “a empresa”? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É um grupo de empresas. Até onde 

eu soube, a Samarco tem na sua composição acionária outras empresas, que 

podem ser responsabilizadas. 

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

“o consórcio de empresas”? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ao dizer “as empresas”, estou me 

referindo ao conjunto de empresas que detêm o controle do empreendimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Permite-me V.Exa. que 

faça alteração — estou querendo simplificar — para “o consórcio de empresas”? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Claro, claro. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E por quê? Porque não 

há impedimento nenhum de que algumas outras empresas sejam elencadas, mesmo 

que não tenham responsabilidade, se o entendimento não for atribuir diretamente ao 

consórcio. V.Exa. permite? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu permito, mas eu 

entendo que, quando se diz “imposta às empresas”, pode-se ter inclusive um 

consórcio e mais uma outra empresa. 

 No processo que vai estar em curso, pode haver a identificação de que a 

mineradora está em um nome e uma parte do processo de operação da mina está 

no nome de outra empresa. Nós não conhecemos isso em detalhe. Então, 

colocando “as empresas”, eu saberei que há o envolvimento da Samarco, da Vale 

do Rio Doce e até de empresas multinacionais de outros países. Por isso, eu 

coloquei “as empresas”. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O meu medo não é 

quanto às grandes empresas que estão sendo citadas, mas àquelas pequenas, que 

podem estar envolvidas no processo, sobre as quais acaba-se sempre... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Por que não colocar “as empresas 

e consórcios de empresas”? Colocam-se as duas coisas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - “Ao consórcio de 

empresas”. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Perfeitamente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos deixar que o 

Assessor Eugênio faça o aperfeiçoamento e leremos na próxima sessão, sem 

prejuízo nenhum do texto. O compromisso já está feito e vai constar na ata. 

Posteriormente, será levado ao Congresso Nacional pelo próprio Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu insisto que ele faça a conclusão 

agora, e a gente lê ainda hoje, para que fica na ata desta sessão, porque é a sessão 

em que se está aprovando o Orçamento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ficará na ata, pois não. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu aguardarei junto com V.Exa. 

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

Deputado Hildo Rocha. Em seguida, Deputados Izalci e Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, apenas para solicitar a 

retirada do Requerimento nº 33, do Requerimento nº 34, de 2015, e do 

Requerimento nº 35, de 2015, todos de minha autoria, porque já não têm mais 

objeto. Eles tinham relação com a LDO. 

 Eu solicito a retirada desses três requerimentos, Sra. Presidente. 

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

Deputado Izalci, por 1 minuto, para encerrar. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, primeiro, quero não só 

agradecer ao Relator o acatamento de várias emendas, mas também fazer um apelo 

a esta Comissão, à própria base do Governo e ao Líder do Governo para que esse 

destaque não seja vetado. Ele é muito importante, porque impede o 

contingenciamento de recursos, pelo Governo, nas áreas de ciência, tecnologia e 

inovação. À pesquisa não interessam apenas recursos. O mais importante para a 
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pesquisa, para a ciência e para a tecnologia é regularidade na aplicação de 

recursos, e a emenda acatada proíbe o contingenciamento de recursos nas áreas de 

ciência e tecnologia. 

 Segundo, garantimos alguns projetos estruturantes para as Forças Armadas. 

O Brasil só terá soberania, realmente, quando valorizarmos as nossas Forças 

Armadas, que asseguram a nossa independência. 

 Quanto à educação, evidentemente, o Relator acatou duas emendas 

importantes, apesar de não ter acatado a emenda da Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende, que era a mais importante. Ela inclusive alterava o percentual do 

PIB para a educação previsto no Plano Nacional de Educação. Mas eu espero, com 

esse destaque, que consigamos atingi-lo. 

 Sra. Presidente, quero agradecer à Presidência e também ressaltar a questão 

do Poder Judiciário. 

 Eu fiz vários destaques com relação ao Poder Judiciário. Nós não estamos 

obedecendo ao art. 99 da Constituição, que dá autonomia aos Poderes, mas o 

entendimento do Relator, que pelo menos recebeu essas emendas — e é a 

informação que eu tenho da base do Governo —, é de que o próprio Chefe do Poder 

Judiciário, o Ministro do Supremo, acertou com o Governo a redação que foi dada à 

LDO. 

 Portanto, infelizmente, não houve o acatamento dessas emendas, que 

devolviam ao Poder Judiciário a autonomia que ele não tem hoje. Eu quero registrar 

isso, porque os servidores do Poder Judiciário estão mobilizados. Por uma questão 

de justiça, precisaríamos contemplá-los. Não se trata de aumento salarial, apenas 

de uma atualização. Os vencimentos estão há muitos anos defasados. 

 Sra. Presidente, parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos, de maneira 

a chegarmos a termo na votação da LDO, para que o Brasil avance. Vamos agora 

acompanhar para que o Governo cumpra a meta. Não adianta aprovarmos a meta e 

o Governo simplesmente não obedecer, não cumprir o que nós aprovamos. 

 Era o registro que queria fazer. 

 Muito obrigado. 

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

Deputado Samuel Moreira. 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, eu só quero 

agradecer a V.Exa. e também cumprimentá-la. 

 Quero agradecer ao nosso Relator, Deputado Ricardo Teobaldo, a 

compreensão. Quero agradecer ao Deputado Paulo Pimenta, Coordenador da base 

aliada, e ao Deputado Domingos Sávio, nosso Coordenador. Quero agradecer, 

especialmente, a cada Deputado e a cada Deputada a aprovação dos nossos 

Destaques nºs 288 e 289, que não permitem mais que se faça o abatimento, na  

nossa meta fiscal, de despesas com investimentos do PAC. Eu quero agradecer 

muito a V.Exas. e cumprimentá-los. 

 Vamos em frente! Há muito mais por aí! 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente. 

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

Senador Hélio Leal. Perdão, Hélio José. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Pois não. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Saiba que eu chamava 

meu filho pelo nome errado também. Peço-lhe perdão em dobro. Rafael e Gabriel 

não são parecidos? Hélio e Hélio Leal também. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Pois não. É um prazer! 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada, 

Senador. V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente, é um orgulho para o 

Senado brasileiro, o Senado da República, ter V.Exa. como Presidente desta 

Comissão Mista de Orçamento, pelo extraordinário trabalho que V.Exa. vem 

fazendo, pacificando os ânimos, e pela competência demonstrada. 

 Quero parabenizar o nosso querido Deputado Ricardo Teobaldo, que aqui 

muito bem representa a Câmara dos Deputados — assim como a nossa Senadora 

Rose de Freitas representa muito bem o Senado —, pela tranquilidade, pela 

serenidade e por ter acatado emendas importantes, como a que nos possibilita dar 

prosseguimento ao desenvolvimento de energias alternativas, de que o Brasil tem 

grande necessidade. Agora podemos tentar colocar uma meta no Plano Plurianual, 

para que o Brasil de fato não fique para trás em relação à China, por exemplo, que 

está prevendo a geração de 6 gigawatts de energia solar para os próximos 5 anos. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 2386/15  11/11/2015 
 
 

 131 

 Com o adendo inserido na LDO pelo nosso Relator e com os 

encaminhamentos feitos em relação ao PPA, com certeza, a LOA vai dar condições 

ao Brasil de melhor desenvolver-se nessa área. 

 Deputado Ricardo Teobaldo, V.Exa. está de parabéns por seguir essa linha. 

 Quero parabenizar o Deputado Domingos Sávio pela elegância, pela 

tranquilidade nas defesas da Oposição, pelo trabalho sereno e fraterno. Quero 

estender-lhe um abraço. 

 Parabenizo também o Deputado Paulo Pimenta pela tranquilidade em 

representar a nossa parte do Governo. 

 Muito obrigado. 

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

agradeço a V.Exa. a postura que sempre adota nos trabalhos e a permanência na 

Comissão até o final — ontem, marcou presença nesta Casa quase até a meia-noite! 

 Muito obrigada por tudo. 

 Antes de passar a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, 

quero ler este texto que se encontra em minhas mãos, sobre as disposições gerais 

do PLDO de 2016, agora com a redação final: 

  “Lei Orçamentária Anual assegurará recursos 

suficientes para o atendimento à população atingida, em 

toda a sua extensão, em razão do rompimento das 

barragens de contenção do Município de Mariana, sem 

prejuízo das obrigações impostas às empresas, inclusive 

consórcios, responsáveis pela construção e manutenção 

das referidas barragens.” 

 Se todos estiverem de acordo, esse texto constará do relatório e da ata que 

será levada para votação no Congresso Nacional. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Permita-me, Sra. Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu quero, neste 

momento, agradecer a V.Exa., aos meus pares, ao Relator, inicialmente, o 

acolhimento dessa nossa proposta e a sua votação, por unanimidade. Obviamente, 

temos certeza de que o Relator a levará ao plenário no momento oportuno. 
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 Aproveito para dizer ao Relator que, em razão de ter-me dedicado ao esforço 

coordenado pela nossa Presidente para fazermos um acordo de procedimento, 

acabei não tendo oportunidade de analisar os meus destaques. No momento 

oportuno, eu tentarei, dentro do possível, com a aquiescência do Relator, levar a 

termo alguma composição no plenário, mas não para atender a minha vontade 

pessoal. Como Coordenador, acabo acolhendo pedidos de colegas. A nossa querida 

Deputada Mara Gabrilli, que faz um trabalho brilhante em todo Brasil — ela é 

representante de São Paulo como Deputada Federal do PSDB —, pediu-me que 

acompanhasse uma proposta de emenda, de maneira a assegurar que nos projetos 

frutos de convênio entre Governo Federal, Estados e Municípios houvesse a 

observância da acessibilidade para portadores de deficiência. Acabamos não 

incluindo esse destaque. Eu tenho certeza de que o Relator e todos os demais o 

acolheriam, mas ele passou despercebido. Mas vamos tentar negociá-lo no plenário. 

Não só ele, mas alguns outros que possam oferecer melhorias. 

 Quero cumprimentar o Líder do Governo, Deputado Paulo Pimenta, com 

quem, apesar das divergências naturais do ambiente democrático, tivemos um 

diálogo respeitoso, na busca de um entendimento que pudesse atender aos 

interesses do País. 

 Quero agradecer aos meus colegas da bancada do PSDB e aos colegas dos 

demais partidos de Oposição — Democratas, PPS e Solidariedade —, por 

intermédio da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Nós procuramos fazer 

um bom combate, manifestando nosso sentimento, nossa discordância quanto a 

algumas questões relativas ao Governo, especialmente no que diz respeito à meta 

fiscal. 

 Cumprimento também os Deputados e Senadores da base do Governo, 

porque houve um grande avanço, e a Presidente Rose de Freitas teve papel 

fundamental nisso. 

 Houve um grande impasse — nós da Oposição identificamos —, e tivemos a 

compreensão da Presidente desta Comissão de que, embora tudo na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias tenha a sua relevância, a meta fiscal é a essência do 

planejamento orçamentário de um país, especialmente um país que se encontra em 

graves dificuldades no campo da economia. Nós precisamos estabelecer uma 
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diretriz que inspire confiança aos brasileiros, aos investidores e a todos nós. Temos 

uma direção a seguir, e isso requer uma meta fiscal. 

 Essa meta estava ferida mortalmente, com o Adendo nº 5, que estabelecia a 

retirada, da meta fiscal, de 20 bilhões de reais de recursos do PAC, colocando por 

terra a meta. Nós conseguimos evoluir para um acordo. Com o acordo de 

procedimento, não só agilizamos a votação da LDO, como também melhoramos a 

LDO, aprovando um destaque que elimina essa condição, que prejudicaria as 

perspectivas do País, que todos nós queremos que volte a crescer e a oferecer 

confiança ao seu povo. 

 Caberá ao Governo cumprir isso, é claro. O Governo é quem executa o 

Orçamento. O Governo terá que fazer um esforço para cumprir, mas não podemos 

esperar que haja evolução sem esforço, sem sacrifício. Se começamos a propor 

metas que não representem nenhum tipo de avanço, que sinalização daremos ao 

País? 

 Sr. Relator Ricardo Teobaldo, eu parabenizo V.Exa. De nada valeria o acordo 

se não tivéssemos um Relator disposto a nos ouvir, a ter espírito democrático e a 

colocar em primeiro lugar o interesse do País. Aqui não se votou pela Oposição ou 

pela base do Governo; aqui se votou pelo País. Aqui não se votou pelo Governo ou 

contra o Governo; aqui se votou a favor do interesse nacional. E por isso, nós da 

Oposição nos sentimos confortáveis em ter feito um acordo para aprovar a LDO. 

Acreditamos ter contribuído para que a LDO que aprovamos LDO fosse 

aperfeiçoada. 

 Parabéns, Deputado Ricardo Teobaldo, e obrigado por ter acolhido as nossas 

sugestões! 

 Parabéns, Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas, por ter conduzido esse 

acordo! 

 Tanto nós da Oposição, quanto a base do Governo demonstramos, acima de 

tudo, interesse pelo País e espírito republicano ao construir nossos acordos. 

 Muito obrigado. 

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

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, Senadora Rose de Freitas, na verdade, quero somente demonstrar, em 

especial, o meu respeito pelo Relator, Deputado Ricardo Teobaldo. Eu já estive 

outras vezes nesta Comissão e observei a sua boa vontade. É lógico que a tarefa de 

S.Exa. não é fácil, há determinações que precisa seguir, além da costura difícil com 

o próprio Governo, das limitações que vivemos. Mas S.Exa. teve boa vontade 

extrema em nos atender. 

 Eu tive várias emendas acolhidas no texto, em especial na minha área 

central, a educação. V.Exa. acolheu uma redação extremamente importante, que 

assegura o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. 

 A educação no nosso País hoje está como eixo prioritário, com o Pátria 

Educadora. Nós temos a tarefa de tirar isso do papel, e V.Exa. acolheu a proposta e 

a colocou num texto muito claro. Nós sabemos que não é responsabilidade somente 

da União transformar o Brasil de verdade em pátria educadora. A tarefa de priorizar 

a educação envolve Municípios, Estados e a própria União. Ela é que fará a 

diferença, que retirará da situação de miséria contínua as pessoas, principalmente 

as mais humildes. Infelizmente, a história nos mostra que as pessoas que estão 

incluídas em programas sociais vão permanecer nessa situação, se não tiverem 

oportunidade de educação. 

 Quero agradecer também ao Líder do Governo, Deputado Paulo Pimenta, a 

boa vontade. S.Exa. está extenuado. Eu disse a S.Exa. que ele deveria estar feliz, 

porque conseguiu votar, mas é lógico a tarefa foi difícil. 

 Nós da Oposição também cumprimos a nossa tarefa. O Líder Domingos Sávio 

estava sempre em embate com a Presidente Rose de Freitas. 

 Eu entendo que, com o fato de termos conseguido votar, caminhamos. Em 

relação ao PPA também. O Deputado Zeca Dirceu se abriu para a discussão. 

 Na área de educação — já tivemos duas reuniões. —, nosso desejo é que o 

PPA não seja peça de ficção, seja realmente um instrumento que guie toda a Nação. 

E que possamos garantir que o Brasil seja um país de cuja construção tenhamos 

orgulho de fazer. 

 Então, meus parabéns a todos os envolvidos: aos Deputados, aos Senadores 

que sempre estiveram aqui presentes, aos servidores. 
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 Nós estamos começando. Ainda temos um grande caminho pela frente. 

 Muito obrigada. 

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

agradecer a V.Exa., que tem sido assídua e atenta nesta Comissão. Vão dizer que, 

quando nos elogiamos, parece uma coisa extraordinária. Mas reconhecer o 

dinamismo e a dedicação das pessoas, numa Casa que tem 594 Parlamentares, é 

muito importante. Eu diria que muitos se esforçam mais para que as coisas 

aconteçam. 

 O que aconteceu aqui hoje, na verdade, foi dar-se a atenção devida. O que 

está acontecendo em alguns recantos desta Casa em relação ao Brasil é dar-se a 

ele atenção. 

 Muitas vezes, marcar posições é interessante. E eu noto que, quando há 

televisão, torna-se mais interessante ainda, porque as pessoas querem ressaltar 

suas posições.  

 Mas eu também noto que, apesar da veemência do Deputado Hildo Rocha, 

do papel de oposição, daqueles que querem contestar o Regimento a qualquer coisa 

que incomode, entre esses Parlamentares... 

 Ressalto também a atuação do Deputado Domingos Sávio, que é importante 

nesta Comissão, em todo o trabalho que faz, e até no plenário. Quando eu presidia 

as sessões, ele se destacava. 

 O Brasil passou a ter mais importância quando a crise se aprofundou mais. As 

pessoas mais responsáveis vieram ao encontro das grandes deliberações que 

precisavam ser feitas. 

 A votação da LDO, com o trabalho do Líder, sempre atento, pronto a ouvir 

companheiros; com o trabalho dos Relatores; com o trabalho desta Comissão — 

muitas vezes, o Deputado Hildo Rocha questionava, mas nunca no sentido ofensivo, 

e S.Exa. tinha todo o direito de fazê-lo — foi determinante para a construção de 

momentos melhores para o Brasil. 

 Eu acredito que, sem uma boa política e sem atitudes em relação à economia, 

o País não sairá dessa crise. Quando a economia está caminhando, se vierem 

atitudes políticas erradas, equivocadas, mesquinhas, pequenas, o Brasil não tem 
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condições de caminhar. Quando a política é altaneira e a economia se desorganiza, 

desorganiza-se todo o quadro nacional. 

 O que aconteceu aqui pode ser uma gota no oceano das grandes 

conturbações, dos grandes debates, das grandes aflições, mas é uma gota que se 

soma ao grande exercício democrático que temos de fazer todos os dias para que o 

Brasil supere essa crise, com o esforço de todos. 

 Ninguém quer ver aqui o cenário do caos, porque ninguém vai ganhar com 

ele. Tanto que a pergunta que mais se faz no Brasil é: daqui para frente, como será? 

Vamos ajudar a responder a algumas dessas perguntas. 

 Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, tenha certeza de que V.Exa. 

hoje ajudou a dar uma resposta. Se este País nada tiver, se em nada se afinar em 

relação aos ajustes, mesmo assim, eu acredito que a peça orçamentária estará lá 

para contribuir. Isso porque nós estamos dando uma pequena direção, um norte ao 

País, ao povo brasileiro, como urgentemente precisa ser dado.  

 Eu agradeço muito, carinhosamente, a cada um daqueles que tiveram até 

paciência comigo. Alguns queriam me dar uma gota de Rivotril, mas outros me 

davam abraço. O abraço foi melhor do que a gota de Rivotril. 

 Obrigada. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Senadora Rose de Freitas, eu 

quero aproveitar para agradecer a todos os companheiros — à Oposição, ao 

Governo, aos Líderes, a todos os Deputados — a contribuição para que 

pudéssemos finalizar o trabalho. 

 O trabalho foi fruto de entendimento. Não foi o trabalho do Relator; foi o 

trabalho de toda a Comissão, de todos os Deputados e Senadores. 

 Eu agradeço o convívio e o aprendizado. 

 Eu sou um Deputado de primeiro mandato. Cheguei agora a esta Casa. Foi 

muito importante participar desta Comissão. Para mim, foi um aprendizado grande. 

 Eu agradeço à Senadora Rose de Freitas, que, apesar de firme, nunca deixou 

de ser dócil com os companheiros desta Comissão. 

 Tive o prazer, Sra. Presidente, de ser presidido por uma mulher aqui na 

Comissão, e uma mulher com a liderança e a capacidade que tem V.Exa., Senadora 

Rose. 
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 Eu aprendi muito com a Senadora Rose e com os companheiros. Então, 

quero aqui deixar um agradecimento a todos os companheiros Deputados, a todos 

os colegas, aos Senadores, a todos da Comissão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós não podemos deixar 

de registrar nosso carinho também, porque nós dois brigamos o tempo todo — 

V.Exas. não sabem? Nós brigamos. Até sem falar, nós estávamos brigando, mas 

sempre na mesma direção. 

 O Deputado Paulo Pimenta merece o registro do seu empenho, do seu 

esforço, como todos os que aqui estão. 

 Eu prorrogo o prazo das emendas ao PPA até a próxima terça-feira, dia 17. 

Em função de uma questão técnica, não houve possibilidade de se registrar as 

emendas a tempo. 

 Convoco reunião ordinária também para terça-feira, dia 17, registrando que às 

13 horas será a reunião de Líderes e, em seguida, às 14h30min, a votação do PLN 

nº 5. 

 Muito obrigada. 

 


