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O SR. PRESIDENTE (Deputado Zeca Dirceu) – Há número regimental para 

abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a 15ª reunião extraordinária da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das 

matérias constantes da pauta. Informo que as matérias estão acessíveis nos 

terminais de pauta eletrônica localizados nas bancadas. Não há quórum para 

deliberação na representação da Câmara dos Deputados nem na do Senado 

Federal. 

 Diante disso, suspendo a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro iniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta.  

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de Pauta Eletrônica 

localizados nas bancadas de todos os Parlamentares. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 

2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista com os expedientes será 

enviada sempre através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às 

Lideranças partidárias. (Pausa.) 

 Eu vou suspender a reunião por 10 minutos, para que possamos prestar 

esclarecimentos ao Líder da Oposição sobre a pauta.  

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Dou continuidade à 

sessão. 

 Requerimento de inclusão de matéria na Ordem do Dia, assinado pelo 

Deputado Ricardo Barros: 

  “Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 214, 

parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do 

Senado Federal, a inclusão do relatório do CAE das 

emendas coletivas ao PLN 07/2015-CN — PLOA 2016 na 

Ordem do Dia da 15ª Reunião Extraordinária desta 

Comissão, realizada em 07/12/2015.” 

 Segundo requerimento: 

  “Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 214, 

parágrafo único, inciso III, do Regimento Interno do 

Senado Federal, a inclusão dos Relatórios Setoriais ao 

PLN 07/2015-CN — PLOA 2016 na Ordem do Dia da 15ª 

Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 

07/12/2015.” 

 Deputado Ricardo Barros, V.Exa. deixou de assinar este requerimento. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço o apoio aos nossos colegas 

para a inclusão na pauta dos relatórios setoriais, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu não ouvi V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ele pede o apoio, que eu já estou lhe 

dando, em nome da celeridade e da eficiência da Comissão Mista de Orçamento, 

tão bem presidida neste ano de 2015.  

 Sra. Presidente, em homenagem ao povo brasileiro, nós estamos aqui para 

apoiá-la. 

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

 Vamos colocar em votação os dois requerimentos apresentados pelo 

Deputado Ricardo Barros. 

 O Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Em votação no Senado Federal. 

 V.Exas. prestaram atenção no que eu li? São votações de relatórios que já 

foram apresentados. 

 Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Requerimento de quebra de interstício:  

  “Conforme o disposto no art. 128 da Resolução nº 

1, de 2006, do Congresso Nacional, proponho a dispensa 

do prazo regimental para apreciação dos Relatórios 

Setoriais apresentados ao PLOA 2016.” 

 O requerimento de dispensa do prazo regimental está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, passaremos à apreciação do Relatório nº 1, de 2015, apresentado pelo 
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Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE, sobre o exame de admissibilidade 

das emendas apresentadas ao PLN 7/2015 — Projeto da Lei Orçamentária para 

2016.  

 Autor: Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE. 

 Coordenador da CAE: Deputado Genecias Noronha.  

 Voto: propõe dentre as emendas de Bancada e de Comissão apresentadas 

sejam consideradas inadmitidas as de nºs 71030004, 71250021, 71080016, 

71080017, 71150012, 71150013, 60110005 e 50230001. As demais emendas 

coletivas devem ser consideradas admitidas, observados os ajustes solicitados pelo 

CAE. 

 Com a palavra o Deputado Izalci, para apresentação do Relatório. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Passa-se à leitura do Relatório: 

 “Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas. 

 Exame de Admissibilidade das emendas apresentadas ao PLOA 2016.  

 Exame de Admissibilidade das emendas apresentadas ao PLN nº 07/2015 - 

PLOA 2016. 

 I. Relatório 

 1. Conforme art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — CAE propor a inadmissibilidade das emendas 

apresentadas, inclusive as de Relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de 

diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Os relatórios de admissibilidade 

devem ser votados pela CMO antes da apreciação do mérito das respectivas 

matérias, salvo deliberação em contrário do Plenário da CMO. 

 2. O exame de admissibilidade de emendas corresponde ao exame 

preliminar, anterior ao de mérito, que verifica a compatibilidade da proposição com 

as normas constitucionais, legais e regimentais, nos termos do art. 146 da 

Resolução nº 1/2006-CN. Esse dispositivo determina que a emenda à proposição 

em tramitação na CMO que contrariar norma constitucional, legal ou regimental será 

inadmitida, caso aprovada na CMO a proposta do Comitê de Admissibilidade. (Arts. 

15, XI; e 25 da Resolução nº 1/2006-CN).  

 3. O Comitê, no uso de suas atribuições, levou em consideração o Relatório 

de Atividades - Diretrizes e Orientações disponibilizado no site da CMO, diretrizes 
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que integram e preenchem as lacunas de modo a permitir uma interpretação 

sistemática do conjunto de normas de admissibilidade (Constituição Federal, Plano 

Plurianual, LDO, Resolução nº 1/2006-CN). 

 4. Além de orientar a elaboração de emendas quanto à sua admissibilidade, o 

Comitê tem como papel analisar as emendas apresentadas e sugerir soluções 

capazes de sanear os vícios que tornam a emenda inadmissível. 

 5. Do exame preliminar de admissibilidade das 629 emendas (455 emendas 

de bancada estadual e 174 emendas de Comissão), foi identificada, inicialmente, a 

inadmissibilidade de 184 emendas, cerca de 30% do total. 

 6. O problema mais comum verificado na apresentação das emendas 

coletivas diz respeito ao cumprimento das disposições da Resolução nº 1/2006-CN 

que tratam da proibição de programações genéricas que permitam múltiplas obras 

ou que possibilitem beneficiar mais de um ente federado ou entidade. 

 7. As inadmissibilidades foram devidamente comunicadas aos Coordenadores 

de bancadas e Presidentes de Comissões Permanentes, acompanhadas de 

alternativas e sugestões de ajuste técnico, quando possível. Os pedidos de correção 

foram apresentados no sistema informatizado da CMO. Na maioria dos casos, com 

base nos pedidos, desde que viáveis, houve a possibilidade de correção dos 

problemas identificados. 

 8. No decorrer dos trabalhos encontramos ainda inconsistências que, pela sua 

natureza, podem ser saneadas diretamente pelos Relatores Setoriais. Citamos como 

exemplo o exame de requisitos que devem constar da justificação de emendas, 

ajustes de funcional programática e situações relativas ao valor solicitado. 

 9. A Resolução nº 1/2006-CN privilegia a continuidade das obras de caráter 

plurianual com objeto determinado incluído pelas bancadas. No que se refere à 

necessidade de repetição das emendas de bancada estadual apresentadas ao 

Orçamento de 2015, este Comitê diligenciou no sentido de informar previamente aos 

Coordenadores de bancada sobre quais emendas deveriam ser, em princípio, 

reapresentadas. Coube às respectivas bancadas estaduais alegar as exceções de 

que trata o art. 47, § 2°, da Resolução nº 1/2006-CN. Cumpre salientar que a cada 

exercício é menor a taxa de execução das programações incluídas por emendas de 

bancada, o que reduz a eficácia dessa disposição. 
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 10. Quanto à análise de admissibilidade das emendas de Comissão, 

consideram-se viáveis os casos analisados em que se concluiu pela correlação das 

competências regimentais das Comissões com a ação proposta. 

 11. Depois de um intenso trabalho na busca de soluções saneadoras, 

reduziu-se consideravelmente o montante inicial de emendas coletivas com 

problemas de inadmissibilidade. O Anexo ao presente Relatório mostra as emendas 

coletivas que permaneceram com parecer pela inadmissibilidade, concluída a 

análise e realizados os ajustes possíveis. 

 12. Saliente-se, dentre as correções e ajustes efetuados para a 

admissibilidade de emendas, caso cujo equacionamento exigiu a permuta de 

categoria de emenda, de ‘apropriação’ para ‘remanejamento’, e vice-versa (emendas 

711100003 e 71100010 da bancada de Goiás). Esse ajuste foi levado em conta 

tendo em vista não ter havido alteração do objeto das emendas envolvidas, bem 

como pelo fato de a solicitação ter sido encaminhada pelo coordenador e 

documentada com a ata da bancada. 

 13. Outros casos atípicos requereram, para sua admissibilidade, ajustes 

quanto à unidade responsável pela execução. É exemplo disso a Emenda n° 

71160001, da bancada da Paraíba, originalmente relativa à implantação, ampliação 

e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, exceto em regiões 

metropolitanas, com execução a cargo do Ministério da Saúde, ajustada para 

‘implantação de obras de infraestrutura hídrica’, a cargo do Ministério da Integração 

Nacional. A mudança da UO, com a adequação da ação, foi efetuada para tornar 

possível a indicação de Região Metropolitana, uma das alternativas de ajustes 

propostos pelo CAE para sanear a emenda. 

 14. No mesmo sentido, a Emenda nº 71200008, da bancada do Rio de 

Janeiro, fazia menção originalmente à ‘implantação, ampliação e melhoria de 

sistemas públicos de esgotamento sanitário em Municípios com população até 

50.000 habitantes’, com execução reservada ao Ministério da Saúde; posteriormente 

ao ajuste, a emenda trata de ‘apoio à implantação, ampliação ou melhorias em 

sistemas de esgotamento sanitário em Municípios com população superior a 50 mil 

habitantes’, a cargo do Ministério das Cidades, o que possibilitou especificar um 

determinado Município, o que tornou a emenda admissível. 
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 15. No caso das emendas voltadas ao atendimento de trechos rodoviários ou 

ferroviários, foram examinadas as hipóteses de os mesmos se encontrarem sob 

regime de concessão, promovendo-se, quando possível, ajustes na programação 

em atendimento à legislação vigente. Em algumas situações, a descrição genérica 

do programa de trabalho pode abrigar trechos concedidos ou não. Sendo assim, a 

única forma de verificar a viabilidade de alocação de recursos públicos pleiteados 

pelas emendas é o exame detalhado das obrigações contratuais da concessionária, 

o que requer diligências em cada caso junto ao órgão executor. Por cautela, essa 

análise pode ser aprofundada pelos relatores setoriais, quando do juízo do mérito e 

oportunidade da alocação de recursos para tais emendas. Identificados quaisquer 

impedimentos, seja de ordem legal seja técnica, a emenda não deve ser aprovada. 

 16. A maior parte das emendas que não puderam ser corrigidas refere-se 

àquelas emendas de bancada estadual da modalidade ‘emenda de remanejamento’, 

cuja fonte de financiamento não era proveniente de cancelamento de programação 

do mesmo Estado/DF. 

 17. O exame da admissibilidade das emendas individuais, como já ocorreu 

em anos anteriores, foi delegado aos Relatores Setoriais. As propostas de parecer 

pela inadmissibilidade dessas emendas deverão constar dos respectivos relatórios 

setoriais, conforme art. 70, III, ‘c’, da Resolução. 

 II. Voto 

 18. Diante do exposto, propomos que, dentre as emendas de bancada 

estadual e de Comissão apresentadas ao PLOA 2016, sejam consideradas 

inadmitidas apenas aquelas que integram o Anexo ao presente Relatório. As demais 

emendas coletivas devem ser consideradas admitidas, observados os ajustes 

solicitados pelo CAE. 

 Brasília, 24 de novembro de 2014 

 Comitê de Admissibilidade de Emendas 

 Coordenador: Deputado Genecias Noronha. 

 Demais membros: Deputado Vitor Valim, Deputado Nilton Capixaba, 

Deputado Átila Lins, Deputado Gonzaga Patriota, Deputada Gorete Pereira, 

Deputado Jorge Solla, Deputado Cacá Leão, Deputado Hissa Abrahão e Senadora 

Angela Portela”. 
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 Conforme já foi dito pela nossa Presidente, as emendas inadmitidas pelo 

autor foram: Emenda nº 71030004, emenda de remanejamento; Emenda nº 

71250021, emenda de remanejamento; Emenda nº 71080016, emenda de 

remanejamento; Emenda nº 71080017, emenda de remanejamento; Emenda nº 

71150012, da bancada do Pará, emenda de apropriação; Emenda nº 71150013, da 

bancada do Pará, emenda de remanejamento; Emenda nº 60110005, da Comissão 

de Desenvolvimento Regional e Turismo, emenda de remanejamento; e Emenda nº 

50230001, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, emenda de apropriação. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço a palavra para discutir, Sra. 

Presidente. 

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

discutir, o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sra. Presidente, eu estou fazendo 

um destaque. Aliás, o Deputado Julio Lopes, Presidente da Comissão de 

Desenvolvimento Urbano, está assinando um destaque que trata, Deputado Izalci e 

Deputado Leopoldo Meyer, de um recurso para o Governo Federal subsidiar ou 

indenizar as gratuidades de transporte urbano. 

 O Deputado Julio Lopes está aqui, vai se inscrever para discutir, quando fará, 

então, a defesa desse destaque.  

 O importante é que, como a lei federal determina a isenção de idosos e 

deficientes, quem tem que subsidiar, quem tem que pagar essa conta é o Governo 

Federal. Senão, deixar-se-ia o Prefeito decidir se quer dar isenção ou não, e ele 

colocaria isso na tarifa do transporte.  

 Quem paga as isenções do transporte coletivo? Os outros usuários. Aquelas 

outras pessoas humildes que andam de ônibus é que têm que pagar, na sua tarifa, 

por todos que andam gratuitamente. Então, é justo que possamos dar uma solução 

para que essa emenda não seja admitida. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Para discutir, com a 

palavra o Deputado Samuel Moreira. Em seguida, falará o Deputado Julio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, tenho uma sugestão. Para 

atender a essa questão que foi levantada do transporte coletivo urbano, a solução 
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seria autorizar a liberação através da reserva de contingência. Eu acho que essa é a 

única solução para a legislação futura. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Agradeço a V.Exa. Peço que assim 

o façam. 

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

Deputado Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, Deputado Izalci, 

Srs. Deputados, faço um questionamento sobre a inadmissibilidade à Emenda nº 

71250021, uma emenda do Ministério das Cidades, uma emenda de bancada, uma 

emenda coletiva. Por que a inadmissibilidade? É uma emenda de infraestrutura.  

 Nós queríamos que fosse considerada essa emenda, que houvesse algum 

tipo de remanejamento, mas dentro do Estado. 

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

se ele concluiu. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Julio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

na realidade, na nossa Comissão de Desenvolvimento Urbano, nós temos 16 

Prefeitos e ex-Prefeitos que têm grande sensibilidade pelo problema da mobilidade e 

do transporte público. Essa gratuidade, que é de uma lei federal, onera diretamente 

todas as Prefeituras, que têm sob seu encargo o transporte público. É muito 

importante a sinalização do reembolso pela União nessa questão tão sensível 

quanto é o transporte público. 

 Nós fazemos aqui o pleito para que possamos iniciar essa prática, que será 

uma verdadeira redenção no processo democrático brasileiro, na democratização do 

ir e vir.  

 Peço, Deputado Izalci, que caminhemos nessa direção, porque realmente vai 

ser uma construção importante para a sociedade brasileira. 

 Muito obrigado. 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Só com relação ao que foi dito pelo meu querido 

amigo e correligionário Samuel, é que essa emenda é de remanejamento da 

bancada de São Paulo, mas ela retira da Região Sudeste. “O cancelamento 
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proposto da emenda conflita com o art. 48 da Resolução nº 01, de 2006, por 

beneficiar o Município de São Paulo, com o cancelamento de programação 

destinada à Região Sudeste”.  

Pode estar tirando de outro Estado para beneficiar São Paulo. Então, tem que 

ser tirado de São Paulo. O remanejamento só pode ser no mesmo Estado. É São 

Paulo, mas está retirando do Sudeste. E Sudeste não é só São Paulo, há outros 

Estados, o que conflita com o art. 48 da Resolução nº 1 do Congresso Nacional. 

Estou lendo aqui o relatório, que não é meu. Eu só estou contribuindo. 

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

hoc. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Relator, não há outra 

possibilidade de admitir?  

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

pergunte ao Relator.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não há outro caminho para admitir 

essa emenda? Não há qualquer outro caminho? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Conflita com o artigo da Resolução, porque pode 

se estar tirando de Minas e jogando para São Paulo. Só se o Deputado Domingos 

autorizar. (Risos.) Não, estou dando um exemplo. (Risos.)  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não, não. Mas não é este o 

objetivo. A emenda é de um Município industrial importante.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - A Resolução é muito clara: não se pode tirar de 

um Estado — entendeu? — e tirar da Região toda, tem que ser do próprio Estado de 

São Paulo.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu peço então que, durante a 

discussão, eu possa consultar aqui a nossa assessoria, para ver que mecanismo 

pode ser utilizado, sem prejuízo aos demais Estados.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou pedir ao Volpe   

para orientá-lo nessa questão, mas a discussão está encerrada. Vamos aguardar a 

consulta, porque depois nós teremos que colocar em votação. O Relator foi pela... 

Não, deixe o Deputado Samuel esclarecer, para que eu possa colocar em votação. 

(Pausa.)  
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Então, vamos votar, enquanto se faz o esclarecimento. Votaremos, 

ressalvado o destaque em questão. 

 Vamos passar à votação. (Pausa.) 

 Não havendo mais quem queria discutir, o relatório está em votação na 

Câmara dos Deputados. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, só 1 minuto. Trata-

se do relatório. 

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

destaque.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - O.K. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senador Rose de Freitas) - Os Deputados que o 

aprovam, permaneçam como se acham. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal.  

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

 Aprovado. (Pausa.) 

 Em apreciação o destaque. Vamos passar à votação.  

Destaque nº 1, de autoria do Deputado Julio Lopes — Emenda nº 50230001. 

A emenda é da Comissão de Desenvolvimento Urbano.  

O autor do destaque deseja usar da palavra? Deputado Julio? Não?  

Voto do Relator.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Acato, autorizo, mas sob a forma de reserva de 

contingência.  

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

destaque.  

O destaque está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

O destaque foi aprovado. 
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O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, Sra. Presidente, 

só para concluir que, em não havendo possibilidade de admiti-la, fica como está. 

 Estou abrindo mão. 

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

 Foi retirado o destaque do Deputado. 

 Muito obrigada, Deputado Izalci. 

 Relatório Setorial da Área Temática VIII — Indústria e Comércio e Micro e 

Pequenas Empresas. 

 Quero saber se todos têm acesso ao relatório. 

 Está na página eletrônica. 

 Com a palavra o Sr. Relator, Senador Hélio José. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - “Relatório Setorial sobre o Projeto de Lei nº 

7, de 2015, do Congresso Nacional, encaminhado pela Mensagem 325, de 2015, na 

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

2016, referente às unidades orçamentárias que integram os órgãos do Ministério 

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior — 28000 — e Secretaria da Micro e 

Pequena Empresa — 69000”. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Senador, 1 minuto. 

 Eu peço a colaboração dos Srs. Parlamentares, dos senhores assessores e 

de todos que se encontram no plenário para que o Relator possa dar conhecimento 

do seu relatório. 

 Com a palavra o Senador Hélio José. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Relatório: 

 “Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Presidente da República, por meio da Mensagem n° 325, de 2015, na 

origem, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7, de 

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

2016'. 

 Por designação da Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, na forma estabelecida pelo art. 17 da Resolução n° 1, de 

2006, do Congresso Nacional, e de conformidade com os parâmetros estabelecidos 
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pelo parecer preliminar, coube-nos examinar, no âmbito da Área Temática XIII — 

Indústria, Comércio e Micro e Pequenas Empresas, a programação (...) Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior — Órgão 28000; (...) e da Secretaria 

da Micro e Pequena Empresa — Órgão 69000 (...). 

 Cabe destacar que o Ofício nº 211, de 2015-MP, de 4 de novembro de 2015, 

encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 

pelo Poder Executivo, apresenta os ajustes no Projeto de Lei Orçamentária de 2016 

decorrentes das alterações de estrutura institucional promovidas pela Medida 

Provisória n° 696, de 2015. Nos referidos ajustes pode ser observado que as 

dotações orçamentárias da Secretaria de Micro e Pequena Empresa serão 

transferidas para o órgão da Presidência da República. Deve ser registrado que as 

mencionadas atualizações não foram feitas pelas relatorias setoriais. 

 Na condução desta relatoria, deparamo-nos com temas relevantes, que fazem 

parte do debate atual sobre os grandes problemas econômicos do País. Como 

nossa principal preocupação foi a de buscar alternativas e caminhos que conduzam 

o País à superação das atuais dificuldades, a maior ênfase do nosso trabalho esteve 

centrada em apontar e, na medida do possível, corrigir distorções da Proposta 

Orçamentária para 2016. Esse sentimento permeou a análise das emendas 

apresentadas no âmbito desta área temática e nos fez dar especial atenção àquelas 

ações que julgamos mais efetivas na promoção do desenvolvimento econômico e 

social (...). 

 Atuação da Relatoria Setorial. 

 Junto a esta Área Temática, foi apresentado um total de 29 emendas de 

apropriação, não tendo sido apresentadas emendas de remanejamento. 

 As emendas de apropriação compreendem 19 emendas individuais e 10 

coletivas, sendo 6 emendas de comissões e 4 de bancadas estaduais. 

 Não foram apresentadas emendas ao orçamento de investimento das 

empresas estatais subordinadas aos órgãos integrantes deste setor. 

 Recursos para o atendimento das emendas. 

 Segundo o que estabelece o Item 21 da Parte Especial do Parecer Preliminar, 

no âmbito das Áreas Temáticas, esta Relatoria Setorial poderia realizar 

cancelamentos de dotações nos limites globais de 20% e 10% do total programado 
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em investimentos (GND 4) e inversões financeiras (GND 5), respectivamente, sendo 

o limite máximo para cada subtítulo de 50% da dotação, para programações com 

identificador de resultado primário igual a dois (RP 2), e de um máximo de 10%, no 

caso de programação de identificador de resultado primário igual a três (RP 3). 

 Após minucioso exame das dotações das unidades orçamentárias desta Área 

Temática, esta Relatoria decidiu não promover cancelamentos de qualquer natureza, 

buscando não prejudicar as já comprimidas programações de investimentos. 

 Os demais recursos utilizados provieram da revisão das estimativas de 

receitas orçamentárias para 2016.” 

 Então, evitamos qualquer tipo de cancelamento. 

 “3.2. Critérios de atendimento das emendas. 

 3.2.1. Emendas individuais. 

 As emendas individuais propostas na Área Temática têm por objetivo, em sua 

grande maioria, a assistência financeira da União para iniciativas locais, tais como 

promoção do desenvolvimento industrial e promoção do desenvolvimento de micro e 

pequenas empresas. 

 Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que regem a 

matéria, os pareceres das emendas requereram ajustes e correções, com o 

propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos de 

elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua aprovação ou 

ulterior execução. Dessa forma, foram realizadas adequações de classificação 

funcional-programática, ação, subtítulo, GND e modalidade de aplicação. 

 Assim, quando da análise dos dados apresentados, caso necessário, foram 

procedidos pequenos ajustes em parâmetros relativos à técnica orçamentária, de 

forma a tornar as emendas compatíveis com a programação estabelecida no Projeto 

da LOA e do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a 

legislação que rege o processo legislativo do orçamento e a execução orçamentária. 

Buscou-se, aí, sempre manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares em 

suas proposições. 

 Dado o exíguo tempo de que dispusemos, nem sempre foi possível contatar 

os gabinetes para informar acerca dos referidos ajustes. Sendo assim, recomenda-

se que os autores verifiquem atentamente como se acham aprovadas as suas 
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propostas, a fim de que possam tempestivamente provocar a revisão das mesmas, 

caso não atendam à intenção parlamentar. 

 Considerando as disposições do Parecer Preliminar, esta Relatoria 

recomenda a aprovação de todas as emendas individuais. 

 3.2.2. Emendas coletivas. 

 No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das 

restrições orçamentárias e na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente 

possível, mantivemo-nos disponíveis para ouvir os autores dessas emendas no 

sentido de dar ciência às mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia 

atender a todas em níveis ideais. Procuramos também levar em consideração as 

informações, o mérito de cada emenda, sua abrangência, sua relevância, levando-se 

em conta também os recursos já disponíveis no Projeto de Lei Orçamentária de 

2016. 

 Considerando as aspirações que fundamentaram os pleitos das bancadas 

estaduais, esta Relatoria procurou ter em conta um conjunto de critérios de modo a 

buscar uma equilibrada distribuição dos recursos. 

 Como ocorreu com as emendas individuais, houve a necessidade de se 

promover ajustes nos subtítulos, assim como de efetivar adequações de caráter 

estritamente técnico, para sanar conflitos constitucionais, legais e regimentais. 

Nesse caso, seguimos as orientações emanadas do Comitê de Admissibilidade de 

Emendas — CAE — desta Comissão, buscando sempre manter os objetivos 

pretendidos pelos autores em suas proposições. 

 Os recursos disponíveis ficaram muito aquém do que seria preciso para se 

atender de modo razoável as numerosas e relevantes demandas. No entanto, 

apesar das dificuldades e da pequena disponibilidade de tempo para manter os 

necessários contatos com os agentes e setores interessados, esta Relatoria espera 

ter alcançado seus objetivos realizando a distribuição mais justa e objetiva possível. 

 Quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a nossos 

pares a aprovação parcial de quatro emendas de bancadas estaduais e de seis 

emendas de Comissões. 

 As dotações aprovadas para a Emenda 71040014, no valor de R$150 

milhões, atende ao disposto no Anexo II-B do Parecer Preliminar, que registra as 
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emendas de bancada prioritárias, conforme o Anexo de Metas e Prioridades do 

Substitutivo do PLDO 2016. 

 Ressalte-se que, em estrito cumprimento aos termos do Parecer Preliminar 

aprovado por esta Comissão, não foram apresentadas emendas de Relator Setorial. 

 3.3. Obras com indícios de irregularidades. 

 De acordo com o Item 37, II e III, do Parecer Preliminar, os Relatores 

Setoriais deverão levar em consideração, para fins de alocação de recursos, as 

orientações emanadas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 

Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, devendo justificar a inclusão, 

acréscimo ou manutenção de dotação em subtítulo correspondente. Já de acordo 

com o item 37, III, do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais deverão indicar, 

para votação em separado, os subtítulos que contenham contrato, convênio, 

parcela, trecho ou subtrecho em que foram identificados, de acordo com 

informações do Tribunal de Contas da União, indícios de irregularidades. 

 De acordo com as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da 

União ao Congresso Nacional, até o momento, na programação das unidades 

orçamentárias que integram esta área temática, não constam obras que sejam 

objeto de questionamentos. 

 3.4. Indicações à Relatoria-Geral. 

 Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento das emendas, 

e dada a magnitude dos valores envolvidos, muitas foram as demandas que 

deixaram de receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do 

desenvolvimento nacional. 

 Assim sendo, considerando que os valores pretendidos pelas emendas 

coletivas estavam muito além das possibilidades desta Relatoria Setorial, procedeu-

se a um atendimento que possibilitasse dar sequência à análise das proposições 

pela Relatoria-Geral, para a qual indicamos, na medida de suas possibilidades, um 

atendimento mais apropriado e condizente com as reais necessidades das 

proposições apresentadas. 

 II. Voto do Relator 
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 Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, de 2015 — CN, 

relativamente às unidades orçamentarias afetas a esta Área Temática, com as 

alterações decorrentes das emendas aprovadas. 

 Sala da Comissão Mista, dezembro de 2015”. 

 Este é o relatório, Sra. Presidente. 

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

apresentado pelo Senador Hélio José, Área Temática XIII. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, vamos passar à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Aqueles... 

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

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

destaques. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Desculpe-me, Sra. Presidente. 

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

Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não quero criar problemas. Quero 

apenas um esclarecimento. Já ultrapassamos o estágio da discussão? A senhora já 

passou à votação? 

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

discussão, mas volto atrás, se V.Exa. tiver algo a discutir. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não, não. Quero só um 

esclarecimento. Quero saber se realmente está correta a informação que eu acho 

bastante importante. 

 Na análise da proposta orçamentária da Área Temática VIII, que eu acho que 

é o segundo item do relatório — da introdução já entra no segundo item —, essas 

despesas correntes aumentam de 2015 para 2016?  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Ah, elas diminuem de 1 milhão 427 

para 1 milhão e 100? É isto? 

 Há uma redução aqui de investimento também bastante grande. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, V.Exa. se 

incomoda de repetir? O Senador não estava atento. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - É que no investimento há uma 

redução muito considerável de 299 milhões para 59 milhões. É uma redução... 

V.Exa. já está prevendo cortes para o ano que vem? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Na minha área não houve corte 

orçamentário. Eu procurei contemplar todas as emendas proporcionalmente, o que 

era possível contemplar, Deputado. Os cortes que porventura... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - É da Área Temática VIII... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Ah, desculpe-me! 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - A minha área temática é a XIII, Deputado 

Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Desculpe-me! Está correto. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Obrigado. 

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

falou Área Temática VIII, eu estava entendendo que S.Exa. estava se referindo a 

algum art. 8º, mas errou a palavra. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Desculpe-me! É a Área Temática 

XIII. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Área XIII. 

Microempresas. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Isso. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Está o.k., então? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - A Área XIII compreende micro e 

pequenas empresas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Indústria e comércio. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O senhor quer discutir? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Mas não é esta, não é? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, não é esta. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2650/15  07/12/2015 
 
 

 18

  O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não é esta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esta é a número XIII. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Esta área temática é a... 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - É a XIII a que estou me referindo. 

É a de número XIII mesmo. O corte de investimento em relação ao ano passado é 

bem grande, praticamente de 300 milhões para 60. Há alguma justificativa? Apenas 

como informação, porque, todos sabemos, estamos vivendo momentos difíceis, de 

muitos cortes. 

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

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Nobre Deputado Samuel, a proposta 

orçamentária que veio do Executivo era de 59,74, e nós aumentamos esse valor. 

Realmente, V.Exa. tem razão: ano passado foi 299 milhões e 61, e o que veio do 

Executivo, nesta oportunidade, foi 59,74, e nós aumentamos o valor para um total de 

211 milhões, nobre Deputado Samuel. 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Foi elevado então de 59 para...? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - O 59 foi para quanto? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Para 211.092. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ.  - Duzentos e onze foi o total do acréscimo 

no setorial. Agora, o nosso aumento... Foi de quanto? (Pausa.) Só estou 

consultando aqui o aumento do investimento. O meu consultor está pesquisando 

aqui. Só um momento, por favor. 

 Mas eu procurei, Deputado Samuel, contemplar primeiro todas as emendas, 

não deixar nenhuma fora, com os poucos recursos que tínhamos. Além de distribuir 

para todas as emendas, tanto as individuais quanto as coletivas, procuramos 

aumentar o que nos foi possível. 

 O acréscimo em investimento foi de 190.011 milhões. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Este é o resultado final... 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Isto. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - ... do relatório? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Exatamente, o resultado final do relatório. E 

do GND 3 nós aumentamos 21.060. O total geral foi 211.082 de aumento. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Noventa milhões a menos. 
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 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Exato, 90 milhões a menos. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Não estou nem me referindo a 

emendas; estou mais preocupado... Quero saber exatamente quais são estes 

cortes... 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Entendi. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - ... os objetos desses cortes... 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - O.k. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - ... por conta de ter sido tão violenta 

a proposta do Governo de 300 milhões para 60. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Para 59. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - O que se está cortando em relação 

ao ano passado. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Inclusive estamos dialogando com o 

Relator-Geral no sentido de tentar suplementar alguma coisa, principalmente para o 

setor da micro e pequena empresa, porque nós sabemos quão importante é este 

setor para o desenvolvimento nacional e para a geração de empregos e de 

oportunidades. Já dialoguei com S.Exa. hoje de manhã, quando disponibilizou um 

tempo para ouvir todos nós, Relatores setoriais, e aguardo conseguir algum 

incremento, nobre Deputado Samuel. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Trabalhando então com essa 

hipótese de que o Governo mandou 59 e o senhor aumentou para 211, está 

razoável. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Isso. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Não teríamos grandes perdas, mas 

teremos cortes aí. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Pode indicar quais são os cortes? 

Alguém tem ideia, por exemplo, de algum objeto que está sendo cortado? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Só 1 minuto, Deputado.  

 Excelência, todos os cortes foram feitos no relatório para o parecer preliminar. 

Eu procurei não fazer cortes; procurei, na condição de Relator, distribuir o pouco que 

eu tinha.  
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 Uma ação, por exemplo, que foi cortada de 27 milhões para 14 milhões: o 

desenvolvimento do Portal Único do Comércio Exterior nacional. A previsão inicial 

era de 27 milhões e caiu para 14 milhões e 500 mil — apenas um exemplo para 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Tudo bem, acho que podemos 

avançar. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Dá para avançar? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Dá para avançar sim, tudo bem. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - De minha parte, eu só quero dizer a 

V.Exas. que eu procurei atender a todas as emendas e estou tentando com o 

Relator-Geral uma ajuda em relação ao setor da micro e pequena empresa. Fiz o 

que foi possível nessa conjuntura.  

Muito obrigado. 

  A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Queremos registrar que 

não foram apresentados destaques a esse relatório. 

 Vamos passar então à votação. 

 Em votação o relatório setorial da Área Temática XIII - Indústria, Comércio e 

Micro e Pequenas Empresas. 

 Está em votação o relatório apresentado pelo Senador Hélio José. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Agradeço a todos e, em especial, à nobre 

Senadora e Presidenta desta reunião. 

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

 Vamos passar à votação do relatório setorial da Área Temática XIV — 

Trabalho, Previdência e Assistência Social. 

 Com a palavra o Deputado João Fernando Coutinho. Se V.Exa. quiser, pode 

falar aqui da Mesa. 
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 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Sra. Presidenta, 

Senadora Rose de Freitas, Srs. membros desta Comissão, Senadoras e Senadores, 

Deputadas e Deputados, eu vou fazer um breve resumo acerca do nosso relatório 

da Área Temática XIV que compreende trabalho, previdência e assistência social. 

 “Trata-se da análise da avaliação da programação orçamentária do Projeto de 

Lei nº 07, de 2015, do Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2016, referente à Área Temática XIV”, como 

disse, do trabalho, da previdência e da assistência social. 

 Essa área cuida das matérias relativas aos Ministérios do Trabalho e 

Emprego, da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

incluindo os seus órgãos, entidades e fundos. 

 “Salientamos, desde logo, que não foram identificadas obras com indícios de 

irregularidade na programação dessa área temática, nas informações encaminhadas 

pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual deixamos de fazem menção a 

essa questão ao longo do nosso relatório. 

 O projeto de lei orçamentária de 2016 propõe despesas na ordem de R$ 

666,7 bilhões para os órgãos da Área Temática, abrangendo os Orçamentos Fiscal 

da Seguridade Social, sendo R$ 506,2 bilhões para o MPS, R$ 81,6 bilhões para o 

MTE e R$ 78,9 bilhões para o MDS. As dotações previstas para os órgãos em 

análise representam 33% do total de dotações dos orçamentos fiscais e da 

seguridade social do PLOA 2016 (excluindo o refinanciamento da dívida). 

A expressiva magnitude das dotações da área temática deve-se, em larga 

medida, às despesas primárias de caráter obrigatório que atingem cerca de 681,9 

bilhões de reais, correspondendo a 96,3% das despesas da área temática, cuja 

natureza impede cancelamentos ou remanejamentos. São exemplos pagamento de 

benefícios previdenciários no valor de R$ 477,9 bilhões; sentenças judiciais no valor 

de R$ 12,6 bilhões; pagamento de benefícios de prestação continuada e renda 

mensal vitalícia no valor de R$ 45 bilhões; pagamento do seguro-desemprego e 

abono salarial no valor de R$ 55 bilhões. 

 Vale destacar que o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro 

de 2016, considerando o PLOA 2016, está fixado em R$ 865,50, refletindo um 

reajuste nominal de 9,84% que contempla uma variação esperada do INPC de 
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9,67%, em 2015, e o crescimento real do PIB de 0,15%, em 2014. Contudo, em 

novembro, foi apresentada pelo Poder Executivo nova grade de parâmetros, com 

uma previsão do INPC superior à anteriormente estimada. Em face da nova 

previsão, de 10,37%, a estimativa do valor do salário mínimo para 2016 foi elevada 

para R$ 871,00. (...)” 

 No que diz respeito às emendas, no âmbito da Área Temática XIV, foram 

apresentadas 275 emendas, sendo elas 265 individuais e 10 coletivas, distribuídas 

por autoria, conforme Tabela 18. Das coletivas, 9 foram de apropriação e uma de 

remanejamento. Todas elas foram atendidas parcialmente em função dos parcos 

recursos a que nós tivemos disponibilidade para ofertar a essas emendas. 

 “A maior parte das emendas, cerca de 84,0%, beneficia o Fundo Nacional de 

Assistência Social — FNAS, destinando-se ao atendimento das ações relativas à 

estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica e Especial. 

 As emendas individuais foram atendidas integralmente, segundo os valores 

solicitados. Os recursos necessários derivaram, Deputado Domingos Sávio, 

Deputado Samuel, da Reserva de Recursos, administrada pelo relatório geral, no 

montante de R$ 126,4 milhões”, conforme prevê o orçamento impositivo. 

 “No que tange às emendas coletivas, vale destacar que, conforme o item 22 

do parecer preliminar, esta Relatoria Setorial poderia realizar corte global de 20% 

das dotações consignadas a investimentos e de 10% nas dotações consignadas a 

inversões financeiras. No entanto, não consideramos adequado utilizar essa 

prerrogativa de corte, tendo em vista:  

 a) os parcos recursos previstos para investimento, cerca de 5% das despesas 

discricionárias na Área;  

 b) a impossibilidade de cancelamento das inversões financeiras, por 

destinarem-se a cumprimento de despesa obrigatória no âmbito das transferências 

do FAT para o BNDES; e  

 c) o inegável mérito dos gastos sociais que compõem a programação”, 

incluindo o tão importante programa para a minimização da fome no Brasil, o Bolsa 

Família.  

 (...) 
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 Portanto, Sra. Presidente, senhores membros da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, “em face do exposto, somos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, relativamente à programação da Área Temática 

XIV”, a que corresponde trabalho, previdência e assistência social, nos termos 

apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações decorrentes das emendas 

apresentadas e aprovadas por este Relator. 

 É o relatório, Sra. Presidenta. 

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

Deputado João Fernando Coutinho. 

 Em discussão o relatório da Área Temática XIV. (Pausa.) 

 Não foram apresentados destaques ao relatório.  

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

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado.  

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Agradecemos a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu agradeço a V.Exa., 

Sra. Presidente, a condução dos trabalhos ao longo deste ano tão turbulento. Tenho 

certeza que todos os membros desta Comissão têm o sentimento pleno do dever 

cumprido ao longo deste ano. 

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

Deputado.  

 Eu peço ao Deputado Nilto Tatto que seja um Relator ad hoc da Área 

Temática XII. Os partidos convocaram reunião com os seus membros, e a maioria 

está reunida agora devido ao prazo para a apresentação dos nomes que devem ser 

indicados para a Comissão da Câmara dos Deputados que trata do impeachment. O 

assessor do Deputado é o Deputado Hugo Leal. 
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 Comunico também que foi apresentado o Relator Setorial, Deputado Edmar 

Arruda, da Área Temática IX — Minas e Energia, que estima a receita e fixa despesa 

da União para o exercício de 2016.  

 O Deputado Hugo Leal está chegando ao recinto da reunião do PSB, mas 

vamos dar início à leitura do relatório. O Relator ad hoc é o Deputado Nilto Tatto.   

Eu lamento muito proceder dessa maneira, mas eu não tenho como segurar 

uma votação em função das reuniões partidárias. Peço a compreensão de todos, 

enquanto o Relator se dirige a esta Comissão. (Pausa.) 

 Nós temos ainda o Relatório da Área Temática IX, que eu citei há pouco, cujo 

Relator Setorial é o Deputado Edmar Arruda — peço que o chamem para vir a esta 

Comissão.  

 Há o Relatório Setorial XI - Meio Ambiente, que estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2016, cuja Relatora é a Deputada 

Flávia Morais. Quero que verifiquem se a encontram na Casa. 

 Ainda há o Senador Valdir Raupp, Relator Setorial da Área Temática XV — 

Defesa e Justiça, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2016.  

 Pergunto ao Deputado Carlos Henrique Gaguim se o relatório está pronto.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, já está 

pronto, mas ainda é preciso aguardar 10, 15 minutos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ainda não foi distribuído. 

 Eu vou aguardar por 10 minutos o Relator. Se ele não estiver aqui em 10 

minutos, nós vamos proceder à leitura. 

 Então, eu peço 10 minutos de tolerância. 

 Vamos trocar a Área Temática, enquanto aguardamos 10 minutos? Vamos 

nomear o Deputado Domingos Sávio. Pode ser V.Exa.? É a área do Deputado 

Edmar Arruda. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, eu estava pensando em 

propor a V.Exa. que pudéssemos nos reunir amanhã, pela manhã, para intensificar 

esse trabalho inclusive com os novos relatórios, porque eu estou preocupado com o 

nível de esvaziamento desta reunião, principalmente com a ausência dos Relatores, 

o que me preocupa profundamente. 
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 Eu sei que nós estamos num processo de acordo, estamos olhando o 

interesse nacional, queremos contribuir para que haja um orçamento no País, não 

estamos obstruindo, o meu gesto não vai nesse sentido.  

Mas se nós ainda dependemos da chegada de outros relatórios setoriais — 

hoje o quórum desta Casa deve ser mais amplo somente na parte da noite —, e se 

amanhã cedo fizermos uma reunião mais ampla desta Comissão, podemos, na 

mesma linha de acordo, avançar mais rapidamente. Esse o sentimento que eu 

tenho. 

 Eu não me sentiria à vontade para relatar ad hoc, na medida em que, como 

Oposição, estamos também com um olhar crítico com relação a essa sequência de 

fatos em que vemos a ausência expressiva da base do Governo num momento 

importante, que é a votação da peça orçamentária do País. 

 Isso nos preocupa, embora tenhamos um comportamento de moderação, 

olhando aquilo que eu já manifestei várias vezes aqui, que é o interesse nacional. 

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

de V.Exa. e tenho também uma compreensão em relação aos Parlamentares.  

O Deputado Hugo Leal ligou e pediu 10 minutos para aqui estar, uma vez que 

está em reunião com o partido. O mesmo fez o Senador Valdir Raupp. 

 Em consideração a S.Exas., nós vamos suspender a leitura desse relatório. 

Eu acho um absurdo os Parlamentares não entenderem que sessão às 15 horas, 

realmente, é às 15 horas, não às 17 horas ou às 18 horas. Peço que não 

tumultuemos o processo de votação em seguida, porque votar 13 relatórios no 

mesmo dia é realmente um absurdo. 

 Eu vou chamar o Relator da Área Temática V, que é Agricultura, Pesca e 

Desenvolvimento Agrário. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Eu gostaria, Sra. 

Presidente, de falar sobre o meu parecer, que é favorável. 

 O nosso parecer é pela aprovação da proposta orçamentária, exercício 2016, 

do PLN nº 7, de 2015, relativo ao orçamento da Área Temática da Agricultura, Pesca 

e Desenvolvimento Agrário, encaminhado pelo Poder Executivo, Mensagem nº 

325/2015, na origem, com alterações decorrentes das emendas cuja aprovação total 

ou parcial. 
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 Sra. Presidente, gostaria que V.Exa. colocasse em votação o meu parecer. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. se sente 

preparado para relatar? 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Já está relatado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pode ser distribuído o 

relatório, por favor? 

 Eu consulto os Deputados Samuel Moreira, Domingos Sávio, Caio Narcio, 

Paulo Pimenta, a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, enfim, todos que 

aqui se encontram. S.Exa. acabou de entregar o relatório. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu sou membro da 

Comissão da Agricultura. Nós temos inclusive emendas. Nós não conhecemos o 

relatório. Ele ainda não está na Internet. 

 Eu estou fazendo essa ponderação, mas eu tenho certeza de que V.Exa. vai 

compreender que nós não estamos fazendo esse gesto para dificultar, pelo 

contrário. 

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

perfeitamente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu acho que se disponibilizarmos 

na Internet hoje todos esses relatórios que estão prontos — é um gesto objetivo e 

fácil —, nós poderíamos estar melhor preparados para votá-los amanhã e, muito 

provavelmente, até por acordo, com a leitura da síntese do relatório, para 

ganharmos tempo. E, já que fatalmente teremos número maior de relatórios para 

apreciar, podemos alcançar o nosso objetivo sem comprometer aquilo que para mim 

é essencial em matéria orçamentária: termos o máximo de transparência, de clareza, 

com relação ao que nós estamos votando. 

 Nós temos aqui uma relação de respeito com os colegas Relatores. Aliás, o 

Deputado Carlos Henrique Gaguim faz um trabalho brilhante, traz uma experiência 

para este Congresso. Mas eu tenho certeza de que S.Exa. compreende também a 

minha preocupação de conhecer o relatório, até para contribuir com o processo e 

verificar se vamos destacar algo. 

 Então, Sra. Presidenta, eu faço este apelo para V.Exa.: vamos fazer um 

acordo e colocar todos esses relatórios que faltam na Internet. E, amanhã, nas 
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primeiras horas, V.Exa. convoca uma reunião. Reunimo-nos em Liderança primeiro, 

para que possamos vir a plenário, com uma condição melhor, para votar e também 

com um quórum mais qualificado, até para possibilitar algum debate, alguma 

questão que construa uma solução melhor para o Orçamento. 

 Conte com o nosso apoio. O nosso espírito é o de não obstruir uma matéria 

relevante para o País. Com essa ponderação, o nosso objetivo é apenas de dar 

maior qualidade, maior transparência a um trabalho que V.Exa. tem presidido com 

tanto esforço e com tanta competência, desde o início desta Legislatura. 

 Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidenta, 

acatamos o pedido do nobre Líder, mas solicitamos que amanhã seja colocado às 9 

horas, ou nove e pouquinho, para dar tempo... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O relatório de V.Exa. é o 

único que não se encontra na Internet. Todos os demais listados já estão 

disponibilizados. 

 Nós temos aqui a ausência do Relator. Infelizmente, com essa conduta nós 

não podemos deliberar nada. Isso é da responsabilidade de cada um. 

 Sendo assim, eu vou suspender a reunião para amanhã, às 9 horas, quando 

nós nos debruçaremos sobre as demais relatorias. Amanhã é o último dia para a 

entrega de todos os relatórios, e eu quero fazer uma observação: aqueles Relatores 

que não estiverem presentes amanhã, às 9 horas, com certeza serão substituídos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Agradeço a V.Exa. Estaremos aqui 

às 9 horas, se Deus quiser! 

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

Gaguim. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, pela 

informação da Internet, só um chegou a mim até agora. Não são todos, não. 

Educação não colocou... 

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

sete. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Não, mas a saúde não 

está, acho que a educação... 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, a saúde não entrou 

— a saúde não entrou. São sete... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - E a educação? 

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

 V.Exa. só tem um disponibilizado? 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Só um está na Internet: 

o das Minas e Energia. 

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

informação, apenas de um. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O.k. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu peço à Secretária 

Socorro que, por favor, atualize a informação aos Srs. Parlamentares. 

 Está suspensa a presente reunião até amanhã às 9 horas. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Declaro reiniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes da pauta. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica 

nas bancadas. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, 

por ter sido distribuída antecipadamente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Peço dispensa da leitura da ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Solicitada dispensa da 

leitura da ata. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada a dispensa da leitura da ata. 

 Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada no dia 17 de abril, 

fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. 

 Antes de conceder a palavra ao Deputado Hugo Leal, que vai fazer um 

comentário sobre a votação do PLN 5/2015, ocorrida ontem, peço aos assessores 

das bancadas que informem aos seus Parlamentares que a reunião está reiniciada e 

que só iniciaremos a deliberação quando houver em plenário representação 

adequada e suficiente para o debate do relatório preliminar. 

 Com a palavra o Deputado Hugo Leal. 

 O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

quero apenas fazer um registro sobre o que foi aprovado na noite de ontem, só para 

confirmar, Sr. Presidente, que, aqui na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, cada vez mais fica evidente a responsabilidade que nós 

temos como Parlamentares, como Congressistas, na aprovação do orçamento 

público, especialmente no que se refere às leis que definem o orçamento público, a 

LDO, a LOA e o PPA. Cada vez fica mais evidente a importância desta Comissão 
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para a questão definidora dos rumos do País. E ontem, na discussão da nova meta 

fiscal de 2015, o discurso político, infelizmente, estava prevalecendo, prevalecendo 

do ponto de vista da discussão, que não estava em sintonia com o que nós estamos 

discutindo na Lei Orçamentária, na meta fiscal. 

 Eu quero deixar bem claro aqui — falei no plenário ontem, e talvez não tenha 

sido compreendido, em vista da ebulição que ocorreu lá ontem — que existe uma 

previsão legal, no art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, desta possibilidade de 

alteração da meta fiscal, de acordo com a evolução do processo econômico do País. 

Não há nenhum impedimento de que ocorra uma circunstância dessas. Nós ontem 

discutimos longamente esse tema, mais uma vez permeado por fatores políticos, 

que estão à parte dessa discussão. 

 O que eu verifiquei também, e eu acho que se tem que fazer o registro, Sr. 

Presidente, é que todos os membros da Comissão Mista de Orçamento... Quando 

discutimos o parecer ao PLN 5, nós tivemos aqui os representantes da Oposição, do 

Democratas e do PSDB, e, na oportunidade, ficou comprovado que todas as 

discussões foram feitas. Foi demonstrado aqui que nós estávamos no caminho 

certo, da transparência, da demonstração de todos os resultados. 

 O interessante é que, ontem à noite, dos membros da Oposição que fizeram 

uso da palavra, nenhum deles era membro da Comissão Mista de Orçamento. Eu 

prestei muita atenção em todos os que usaram a tribuna para fazer avaliação sobre 

o PLN 5. Nenhum era membro da Comissão Mista de Orçamento. E participaram do 

Colégio de Líderes e participaram das discussões que nós tivemos aqui com o 

Ministro do Planejamento e com o Ministro da Fazenda. 

 Se nós não tomássemos a atitude que nós tomamos aqui no PLN 5, 

apresentando todos os dados de forma clara, transparente, da forma como tem que 

ser a questão do orçamento público, qual seria a alternativa? A Oposição e as 

pessoas que faziam discurso contra o PLN 5 queriam o quê? Queriam que nós 

vivêssemos na irrealidade? Queriam que nós vivêssemos no mundo da fantasia? É 

impressionante. Parece que ontem os valores estavam invertidos na sessão do 

debate do PLN 5. 

 Quero deixar esse registro, essa marca, Sr. Presidente. Tenho consciência 

absoluta do que foi debatido aqui. Durante 4 meses, aprofundamos essa 
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circunstância. Mas os fatores econômicos nem sempre seguem uma lógica. É por 

isso que a economia não é uma ciência exata, e sim uma ciência humana, que 

depende de vários componentes, de várias referências, de vários vetores, para 

poder se consolidar. 

 Eu tenho consciência absoluta do que nós discutimos aqui, do que nós 

aprovamos aqui e de como foi aprovado aqui na época, no momento em que nós 

fizemos a leitura do relatório. E eu sugeri, pedi àqueles que tinham mais dúvida que 

pudessem ler o relatório. O relatório não tem absolutamente nada de incongruente, 

nada de fantasioso. Pelo contrário, reforça cada vez mais a importância da 

Comissão Mista de Orçamento, reforça cada vez mais a importância do Orçamento. 

 Aliás, Sr. Presidente, eu passei agora a desenvolver outra tese, outra 

discussão, até com pessoas que se ocupam desse debate do Orçamento. Na 

realidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal só veio a ser necessária exatamente 

porque não se cumpre o Orçamento. Se nós tivéssemos a competência, a 

responsabilidade de entender a dimensão e o que significa o orçamento público aqui 

no Congresso Nacional, Câmara e Senado, talvez nós não precisássemos ter uma 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós seguíssemos o que determina o PPA, a 

LDO, a LOA, nos seus princípios, nas suas metas, no seu exercício, e, todos os 

anos, durante o exercício orçamentário, fizéssemos essa discussão na Comissão 

Mista, eu não tenho nenhuma dúvida de que o País teria menos impactos e seria do 

conhecimento de todos essa realidade. 

 É óbvio que eu não posso dizer que ontem foi um dia feliz. Não há 

absolutamente nada a comemorar. Quando nós vamos ao plenário, aprovamos um 

projeto de lei sobre uma nova meta fiscal, em que nós temos que apontar, 

infelizmente, um déficit orçamentário de 51 bilhões de reais, por frustração de 

receitas extraordinárias e por queda na arrecadação das receitas ordinárias, 

obviamente o País não tem nada a comemorar. Nós fizemos apenas o que está 

previsto na Lei Orçamentária e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ontem apenas 

cumprimos mais uma etapa do que é nossa responsabilidade, do que é 

responsabilidade dos Congressistas, apenas isso. Não é vitória. Alguns 

comunicadores, algumas pessoas da área de rádio e televisão deram a informação 
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como se o Governo tivesse obtido uma vitória. Como é que nós vamos comemorar, 

numa circunstância dessas? 

 Eu disse da tribuna e repito: termos aqui a definição de um déficit dessa 

ordem, quase chegando a 120 bilhões de reais, não é uma opção, não é uma 

escolha, não é um desejo, e sim uma consequência; por isso, a possibilidade, a 

avaliação dessa circunstância com relação às metas. Não tenho dúvida. 

 Eu quero agradecer a esta Comissão Mista de Orçamento, à Presidência, na 

pessoa da Senadora Rose de Freitas, a V.Exa. também, como Relator-Geral do 

Orçamento, e ao Deputado Paulo Pimenta, como Líder do Governo aqui na 

Comissão, nós termos conseguido esses resultados. 

 Espero, Sr. Presidente, que nós consigamos, ainda semana que vem, votar a 

LDO de 2016 e, com esforço, ainda este ano, entregar à população o Orçamento, a 

LOA também, até o final desse nosso exercício. 

 Eu não sei o que ocorrerá ao longo dessas 2 semanas que antecedem, em 

princípio, o recesso, se nós teremos a suspensão, se teremos a prorrogação. Mas, 

por mais conturbado que tenha sido este ano, por mais fatores externos que tenham 

influenciado esta Comissão, eu não tenho dúvida de que nós tivemos aqui um 

grande aprendizado. E esse aprendizado vai servir, ao longo dos outros anos, para 

que nós possamos ter a responsabilidade de entender a dimensão de uma 

Comissão Mista de Orçamento, do papel que o orçamento público tem na vida das 

pessoas, do papel que o orçamento público tem também na realidade nacional. 

 Portanto, Sr. Presidente, repito: eu dei a missão como cumprida. Tenho 

certeza de que todos nós aqui também fizemos a nossa parte, apresentamos ao 

País o que era possível, o que era lógico, em consequência de todos os fatores 

externos, especialmente, digo, da queda do preço do petróleo, que abalou as 

finanças não só da União, mas também, com certeza, de vários Estados e 

Municípios, e da queda das commodities, com relação aos produtos, às matérias-

primas, que também tiveram queda vertiginosa. Tudo isso obviamente influenciou de 

forma negativa o nosso Produto Interno Bruto e ainda isso foi insuflado por um 

momento político bastante delicado, que nós temos que superar. Nós não temos, 

infelizmente, a economia a nosso favor para poder suavizar esse momento e temos 
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que aproveitar todas as batalhas, todas as linhas de frente para poder esclarecer a 

população de qual é o nosso dever aqui com correlação ao Orçamento. 

 Mais uma vez, Sr. Presidente, eu quero agradecer a esta Comissão. Espero 

que nós possamos continuar, ao longo do ano que vem, avaliando todos os 

desdobramentos desse nosso compromisso e obviamente acompanhando a LDO, a 

LOA e até, se for o caso, fazendo a nova avaliação da meta fiscal. 

 É o que eu tinha a dizer. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Quero parabenizar o 

Deputado Hugo Leal, como Relator do PLN 5, uma matéria muito relevante e 

destacada, que o nosso Deputado Hugo Leal, com sucesso, relatou. 

 Lamento não termos tido possibilidade de aprovar ontem um adendo que 

resolveria questões bastante importantes, no sentido de o Governo regularizar a sua 

posição com fornecedores. Que nós possamos eventualmente rediscutir isso. 

 Parabéns, Deputado Hugo Leal! 

 Com a palavra o Deputado João Fernando Coutinho. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Sr. Presidente, Relator-

Geral Ricardo Barros, nobres colegas da Comissão Mista de Orçamento, na 

verdade, eu venho lamentar o fato de não termos votado ontem, já, o relatório 

preliminar do Orçamento de 2016. Esse era o nosso entendimento, fruto de um 

acordo selado pelos Líderes da nossa Comissão. É uma pena que não tenhamos já 

cumprido essa obrigação, deixando-a para hoje. 

 Espero que os Deputados e Senadores que estão nas dependências da 

Casa, aqui no Congresso Nacional, possam vir a esta Comissão para avançarmos 

no nosso trabalho, na execução de tão importantes funções, especificamente para 

materializarmos o Orçamento do ano que vem. Temos necessidade da votação 

desse relatório preliminar, exatamente para se iniciar o prazo dos relatores setoriais, 

os 16, das mais diversas áreas, e eles avançarem nos seus trabalhos e 

apresentarem, o quanto antes, relatórios setoriais que possam servir, sobretudo, 

para complementar o trabalho do nosso Relator-Geral. Que possamos não repetir o 

que aconteceu com o relatório de 2015, que só foi votado no mês de março. 
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 É fundamental que esta Comissão Mista de Orçamento possa cumprir as 

suas funções e que nós possamos avançar nesse processo e, evidentemente, 

concluir os nossos trabalhos no curso deste ano. Esse é o nosso desejo, a nossa 

intenção, o nosso interesse. Espero que possamos concluir logo os nossos 

trabalhos, para não deixar pendências para o ano que vem. 

 Portanto, eu quero aqui fazer a V.Exa., como Relator-Geral, esse apelo e ao 

Deputado Paulo Pimenta, como Líder do Governo, o apelo para que possa mobilizar 

a bancada governista para vir aqui dar sequência aos trabalhos desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Deputado João 

Fernando Coutinho. 

 O Deputado João Arruda tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares 

presentes, primeiro, eu também quero elogiar o esforço do Deputado Hugo Leal, do 

Relator-Geral, Deputado Ricardo Barros, e de muitos membros desta Comissão para 

aprovar o adendo que colocaria 3 bilhões de reais no caixa da saúde. 

 Infelizmente, não foi possível fazer o acordo. O PSDB não quis colocar o 

adendo para ser votado, e a saúde do Brasil perdeu muito, 3 bilhões de reais. Nós 

não podemos partidarizar, politizar essas discussões. Saúde pública não é um 

projeto partidário, saúde pública é uma necessidade do País. Gostaria de fazer um 

apelo aos Parlamentares, Deputados e Senadores, e ao PSDB: que fizessem uma 

reflexão sobre esse assunto. Que pudéssemos, em outro momento, quem sabe, 

tentar ajudar de outra forma a saúde, porque senão é o nosso País que vai perder 

muito. 

 Nós conseguimos aqui, num ato de grandeza de todos os Parlamentares e, 

sobretudo, do Relator-Geral, aumentar o orçamento da saúde para o ano vem, mas 

existem necessidades reais este ano na saúde, como a campanha de atendimento 

às gestantes e bebês com microcefalia, outras campanhas e a questão dos 

procedimentos de média e alta complexidade. E não é crítica à gestão anterior, ao 

que vem acontecendo no País, que vai nos tirar de novos desafios que precisamos 

enfrentar. 

 Eu, por exemplo, faço oposição ao Governo do meu Estado do Paraná. Eu 

sou de um grupo político que não pertence ao do Governador do meu Estado, mas 
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eu jamais travaria repasses e dinheiro para o meu Estado simplesmente porque faço 

oposição ao Governador do meu Estado. Nós precisamos pensar no País, com 

responsabilidade, com critérios, com equilíbrio, com maturidade. É isso que 

devemos fazer aqui hoje. 

 Nós fizemos uma reunião com os relatores setoriais e foi feito um acordo. Eu 

sugiro ao Relator-Geral que faça uma nova reunião com os relatores setoriais para 

que possamos definir novas metas, porque aquilo que havíamos discutido e 

acordado não aconteceu ontem, dependia das votações de ontem. Nós precisamos 

de uma nova reunião do Relator-Geral com os relatores setoriais para definir novas 

metas e novos prazos também. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

 Obrigado. (Pausa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Bom dia a todos. 

 Há sobre a mesa requerimento para inclusão na pauta do relatório preliminar, 

que já foi apresentado aqui pelo Relator, do Projeto de Lei nº 7, de 2015, do 

Congresso Nacional (PLOA 2016), de autoria do Deputado Ricardo Barros. 

 O autor está com a palavra para apresentação do requerimento, se assim o 

desejar. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, nós fizemos várias 

reuniões para tratar do relatório preliminar. Fizemos um ajuste, na reunião de 

Líderes, com os relatores setoriais. Foi uma longa reunião. Ajustamos as condições 

para a votação deste relatório preliminar e consequente abertura do prazo para os 

relatores setoriais trabalharem. 

 Foi estabelecida uma regra de distribuição de recursos. Eu ainda tenho como 

responsabilidade fazer um corte na ordem de 20 bilhões de reais. E, num acordo 

aqui com os Parlamentares, Líderes e o Líder do Governo, faremos esse ajuste no 

relatório final, para que possamos, então, terminar a peça, inclusive porque a LDO 

será votada ainda na semana que vem. Mas o relatório preliminar é uma peça que 

está acordada, acatei todas as emendas que, genericamente, me solicitavam 

autorização para que o Relator-Geral fizesse ajustes nos setores. 
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 Então, eu quero pedir ao Plenário a aprovação do requerimento para inclusão 

desta matéria na pauta, para abrirmos a discussão e podermos, então, votar ainda 

hoje o relatório preliminar. 

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

 Está em discussão o requerimento apresentado pelo nosso Relator. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo... 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, peço 

permissão para usar a palavra por 1 minuto. 

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

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Auditores fiscais é um tema 

correlato, digamos. Eu fiquei impactado com os dados que vi na segunda-feira. Os 

auditores sofreram uma derrota no debate da PEC 443/2009, não foram incluídos no 

Destaque nº 7, parece-me, e decidiram fazer um movimento nacional, ouvindo os 

políticos locais. Eu fui convidado na segunda. Impactou-me muito o relato da crise 

da auditoria. 

 Eu realmente não sabia, e não sei se os Deputados e Senadores têm 

acompanhado a situação: muitos diretores, muitos delegados renunciaram aos seus 

cargos, que se mantêm sem comando. Eles falam em caos. Eu fui verificar a 

arrecadação global no Pará daquilo que tem a ver com o trabalho específico da 

auditoria: em 2013, 192 bilhões de reais, que serviriam para os repasses dos 

Fundos de Participação; em 2014, 150 bilhões de reais e, até outubro de 2015, 87 

bilhões de reais, ou seja, metade do que ocorreu há 2 anos. Segundo eles 

assumem, muito tem a ver com a situação global de caos que se instalou na 

auditoria, não por não termos conseguido a inclusão, uma vinculação com os 

salários das carreiras de Estado, mas por terem sido moralmente ofendidos. Enfim, 

há toda uma argumentação de uma corporação que realmente cumpre um papel 

importante para que nós possamos hoje estar debatendo o Orçamento. 

 Eu quero dizer: é claro que nem tudo é possível ser feito em todos os 

momentos, a história é um processo que se faz, e, ao mesmo tempo, ela impõe 

limites aos sujeitos históricos. Mas quero dizer que fiquei muito feliz pelo convite. 

Certamente os demais Parlamentares conversarão com os auditores. Creio que este 

Congresso e a nossa Comissão, pela importância estratégica que tem, devem 
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elaborar, no período vindouro, debates mais direcionados para ouvir, sem 

compromisso de definição de conquistas corporativas, categorias que realmente são 

autoridades de Estado e que, portanto, podem ajudar ou não a melhorar a 

arrecadação e contribuir, portanto, para investimentos sociais, culturais e na 

infraestrutura do nosso País. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

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

requerimento em votação. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Vamos passar à apreciação do relatório preliminar, com emendas, 

apresentado ao Projeto de Lei nº 3, de 2014, que “estima a receita e fixa a despesa 

da União para o exercício financeiro de 2016”. Relator: Deputado Ricardo Barros. 

Foram apresentadas 54 emendas. 

 O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Srs. Parlamentares, está sendo 

entregue na bancada o resumo das decisões que nós estamos tomando neste 

relatório. 

 Eu peço a V.Exas. que atentem para esses números. Eu preciso de alguém 

da Consultoria, por favor. 

 Bem, nós temos 56 bilhões de reais de reserva de recursos. Eu peço a 

atenção dos Srs. Parlamentares, porque eu vou agora explicar a composição dos 

recursos. Então, lá na primeira linha, está a reserva de recursos em 56 bilhões de 

reais: 7 bilhões 594 milhões de reais vieram no PLO como reserva de contingência; 

39 bilhões de reais foi a reestimativa líquida da receita, que aprovamos no relatório 

do Senador Acir Gurgacz; 9 bilhões 754 milhões de reais foi o cancelamento prévio 

— é o total de cancelamentos; 1 bilhão e meio de reais cancelamos para a 

complementação das emendas individuais, que chegam a 9 bilhões 97 milhões de 
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reais; e 3 bilhões 252 milhões de reais é o acordo firmado para emendas de 

bancadas impositivas, uma emenda de cada bancada que está para ser aprovada 

como anexo de prioridades da LDO. 

 Agora passo às deduções, 51 bilhões de reais: 9 bilhões de reais são das 

emendas individuais; 3 bilhões 252 milhões de reais são das emendas impositivas; 

33 bilhões de reais são do atendimento da meta de resultado primário; e 5 bilhões 

950 milhões de reais são do aumento de capital da ELETROBRAS. Isso se refere 

àquela venda das usinas, àquele leilão das usinas que arrecadou 17 bilhões de 

reais: 11 bilhões de reais estão vindo para a composição da receita orçamentária e 5 

bilhões 950 milhões de reais, para a capitalização da ELETROBRAS. 

 O saldo para a distribuição é de 5 bilhões de reais. Foi o acordo que nós 

fizemos com os Líderes e Relatores Setoriais. Os Setoriais terão 2 bilhões 750 

milhões de reais; as bancadas estaduais, 1 bilhão 250 milhões de reais; e o Relator-

Geral, 1 bilhão de reais para o fechamento, depois, dos detalhes do Orçamento, na 

medida em que os Relatores Setoriais são os que têm a maior parte do recurso e 

farão o atendimento efetivo das demandas das emendas de bancadas e de 

Comissões. 

 Temos, então, a seguinte posição final, lá na última tabela do memorando. 

Déficit do PLOA. Recebemos a Lei Orçamentária com 30 bilhões e 500 milhões de 

déficit. O superávit proposto na LDO, aprovado nesta Comissão é de 34 bilhões e 

400 milhões de reais. Portanto, temos que fazer um esforço fiscal de 64 bilhões de 

reais para podermos atingir a meta fiscal. 

 Temos ainda 33 bilhões de reais de acréscimo de receitas, 39 bilhões de reais 

da reestimativa da receita e 5 bilhões 950 milhões de reais daquela capitalização da 

ELETROBRAS. Precisamos então fazer um cancelamento de 31 bilhões de reais 

para atingirmos a meta fiscal. Então é nossa responsabilidade cortar 31 bilhões de 

reais; 21 bilhões de reais estão naquele ofício que o Governo mandou — o Governo 

mandou cortar 26 bilhões de reais. Nós não estamos acatando o fim do abono de 

permanência, de que trata uma PEC em tramitação, e nós não estamos acatando 

também o corte na saúde, por um acordo com os Srs. Parlamentares. Então, 

daqueles 26 bilhões que o Governo mandou um ofício pedindo para o Relator-Geral 

cortar, eu não cortarei a saúde nem o abono de permanência. E o parecer me 
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autoriza a fazer emendas de Relator para podermos cancelar mais 10 bilhões 538 

milhões de reais e, assim, zerar o déficit. 

 Então, é isso que temos. É a nossa tarefa para os relatores setoriais, que, a 

partir da votação deste relatório preliminar, poderão atuar. 

 Eu estou dando voto nas emendas: aprovação das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 9, 16, 17, 21, 24, 25, 33, 34, 40, 42, 43 e 44; parcial das Emendas nºs 8, 10, 12, 

14, 15, 18, 20, 28, 29, 35, 38, 46, 47, 48, 49 e 53; rejeição das Emendas nºs 6, 11, 

13, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 36, 39, 41, 45, 50, 51, 52 e 54; prejudicada a 

Emenda nº 37. 

 Esse é o voto do Relator.  

 Eu acatei, portanto, genericamente, as sugestões dos Srs. Parlamentares. 

Por exemplo, o Deputado Caio Narcio pediu um recurso para um congresso de 

águas. Como Relator-Geral, eu não posso destinar recurso a uma emenda para uma 

coisa específica como essa, mas acatei recursos para a Agência Nacional de Águas. 

Então, destinaremos recurso para a Agência. Alguns Parlamentares solicitaram 

recursos para uma rodovia. Também não posso, como Relator-Geral, acatar essa 

emenda específica, mas acatamos uma emenda para infraestrutura. E aí faremos o 

atendimento, faremos as indicações.  

 Vou acatar também algumas indicações dos relatores setoriais para que, 

como Relator-Geral, eu possa complementar algum atendimento que, com o recurso 

destinado, não possam fazer. E faremos uma negociação conjunta aqui para a 

aprovação. 

 Esse é o resultado de um grande consenso. Eu peço, então, o apoio de 

V.Exas. para a aprovação do relatório preliminar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em conformidade com o 

disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu relatório.  

 O relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Inscrevo-me, Sra. Presidente. 

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

Deputado Edmilson Rodrigues para discutir a matéria. 
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 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, Srs. e Sras. 

Deputados e Senadores, é óbvio que esse relatório é um esforço. Tarso Genro diria 

que é o resultado de uma concertação. Eu talvez não adotasse o termo. Os debates 

de ontem indicaram a forma como o PSOL enfrenta esse tema, que é 

“transversalizante”, que tem incidência na vida social do País. 

 Na verdade, eu tenho analisado criticamente a situação. Nós estamos 

submetidos a uma metodologia imposta de fora para dentro. O Brasil, em algum 

momento, terá de romper com essa metodologia imposta por um dos três pés da 

santíssima trindade do capital financeiro, o Fundo Monetário Internacional. 

 Há uma contradição, Relator. Num determinado momento — e tem a ver com 

o debate de ontem —, nós prevemos um déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais 

e, logo em seguida, no item 2 do substitutivo ao PLDO 2016, o PLN 1, um superávit 

de 34 bilhões 441. O cidadão brasileiro se pergunta... 

 Realizamos um debate ontem para alterar as metas e evitar a criminalização 

das autoridades do Executivo, tendo em vista que o dinheiro não foi roubado. Isso é 

o que foi posto ontem. O que houve foi queda de arrecadação e necessidade de 

manter programas sociais. Alguém usou uma figura de linguagem: “Meu filho 

adoeceu. Deixo de pagar o cartão de crédito para comprar remédio”. Não é a 

mesma coisa uma família e um país como o Brasil, mas serviu o raciocínio. Por isso, 

o PSOL assumiu posição favorável ontem ao PLN 5. A Presidente Dilma não 

embolsou esse dinheiro. 

 Os gastos são sociais e, nesse sentido, provocaram um déficit.  

 Nós estamos aqui, no item 5, pensando em mecanismos de cortes em áreas 

importantes, inclusive em infraestrutura e áreas sociais, no valor de 31 bilhões 558 

milhões de reais. E, ao mesmo tempo, para atender o sistema da dívida e a 

metodologia do FMI, apresentamos um superávit maior do que isso: 34 bilhões 441 

milhões de reais. E isso para, quem sabe, ainda em 2016, termos que enfrentar um 

debate como o de ontem, para readequar esse esforço de superávit ou de déficit à 

realidade concreta da crise financeira por que passa o País. Isso não é 

compreensível para o cidadão.  

 Do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos métodos de elaboração 

do Orçamento, nós sabemos que isso não é economia política inspirada nos 
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clássicos. E não estou falando só de Marx, não, mas também dos pensadores 

liberais. Trata-se de uma imposição cruel ao Brasil e a outros países dependentes. 

Ao impor o superávit, essa metodologia está determinando que se há de ter 

responsabilidade, que se chama aqui de fiscal, mas, na verdade, é responsabilidade 

com o sistema da dívida, com o lucro dos grandes especuladores financeiros do 

mundo, que são intocáveis. 

 Enquanto isso, não só não são intocáveis, como, ao contrário, são 

vilipendiados os direitos do cidadão, como o direito à vida. Não há um cidadão que 

não viva o drama da saúde no País hoje; não há uma bancada aqui que não 

pressione o Relator para aprovar as emendas que o Governador, seja tucano, seja 

petista, seja do DEM, apresenta em razão da incapacidade que este País tem de 

investir em infraestrutura. 

 Ainda ontem, as manchetes eram: Governo corta mais R$ 11,2 bilhões no 

Orçamento. E sabem quais foram as áreas? Reforma agrária teve quase 100% de 

corte. O Ministro Patrus Ananias é um dos mais brilhantes seres humanos que eu 

conheço, mas não tem o que fazer. O Minha Casa, Minha Vida foi para a Cucuia. No 

início, o programa teve 54% de corte. Saúde, que já tinha mais de 12 bilhões de 

reais em cortes, e educação, que já havia chegado, com o segundo corte, a 11,2 

bilhões de reais, tiveram mais cortes, de mais de 1 bilhão de reais, nas últimas 48 

horas. 

 E aí, com todo o respeito, pois sei que é um esforço difícil, o relatório 

apresenta um falso superávit de 34 bilhões 441 milhões de reais, em um momento 

de crise. E, logo em seguida, de acordo com o item 5, diz que nós vamos ter que 

cortar ainda vinte e tantos bilhões. Na verdade, 31 bilhões 358 milhões 373 mil 653 

reais. Não há racionalidade possível. Zeremos esse superávit. Vamos dar um cotoco 

ao capital financeiro. Vamos salvar o Brasil! 

 Eu não estou falando aqui da metade do Orçamento que está comprometida 

com juros e amortizações da dívida. Em 2015, nós comprometemos com a dívida 

47% do Orçamento, ou seja, 1,4 trilhão de reais. Já estão, de forma real, 

comprometidos 1 trilhão de reais. Esse montante já foi para o ar, tudo para cumprir 

compromissos de contratos que, por não terem sido auditados até hoje, não têm 

como se afirmar que são legais. E estudos da Auditoria Cidadã da Dívida mostram 
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que são ilegais. Nós estamos enriquecendo os muito ricos, matando de fome e de 

desespero o povo brasileiro. Aqueles que haviam saído da faixa da miséria estão 

voltando a essa faixa por conta dessa metodologia. 

 Com todo o respeito, eu acho que nós temos de zerar esse déficit logo, para 

não termos um novo PLN 5 no ano que vem ou daqui a alguns meses, e dizer ao 

capital financeiro que a mudança não é ainda da forma que o brasileiro necessita e 

tem direito, mas nós sinalizamos que os investimentos sociais têm de ser intocáveis, 

e não o lucro dos banqueiros internacionais. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Solicito aos Srs. 

Parlamentares que se restrinjam ao seu tempo, porque, em seguida, haverá sessão 

na Câmara dos Deputados. 

 Com a palavra o Deputado Caio Narcio. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu queria fazer um questionamento ao 

Relator: por que no paper entregue sobre o relatório está escrito: “Emenda do 

Relator-Geral R$39.532.626.347”, e nós não tivemos acesso ao destrinchamento de 

como isso se dará? Eu queria saber se há algum documento que... 

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

Relator. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou responder primeiramente 

ao Deputado Edmilson Rodrigues. 

 Aqui na Comissão, aprovamos a LDO com 34 bilhões de reais de superávit. 

Certamente, o Plenário vai debater essa sua tese. Eu já a ouvi de muitos colegas. 

Por ora, enquanto houver a decisão tomada por esta Comissão, nós aqui faremos o 

Orçamento com essa expectativa de 34 bilhões de reais de superávit, o que implica 

resolver os 30,5 bilhões de reais de déficit que vieram no Orçamento deficitário 

enviado ao Congresso, mais os 34 bilhões de superávit. Ou seja, é de 64 bilhões de 

reais o esforço fiscal necessário para alcançarmos o objetivo. Está bem? V.Exa. tem 

toda a razão com a sua argumentação, mas esse é um assunto que pode ser objeto 

de destaque no plenário do Congresso Nacional. 

 O Deputado Caio Narcio solicita uma explicação sobre as emendas de 

Relator. Eu tenho que acatar, Deputado Caio Narcio... Ou melhor, eu não tenho, 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2631/15  03/12/2015 
 
 

 15

mas quero acatar o ofício que o Governo mandou sugerindo 26 milhões de reais em 

cortes para que façamos aqui. Não cortaremos da área da saúde, por acordo feito 

nesta Comissão, e não cortaremos os recursos que seriam consequência de 

aprovação da emenda constitucional do fim do abono de permanência, que eu acho 

que também não será aprovada nesta Casa. E faremos também o corte necessário 

para que consigamos alcançar a meta dos 34 bilhões de reais de superávit. 

 Então, nós não temos isso ainda. Há 10 bilhões 358 milhões de reais em 

cortes que ainda não estão definidos, e nós vamos ter que ajustar o relatório final. 

Por uma questão também de cuidado nosso, faremos isso após a votação da LDO, 

que confirmará ou não, como disse o Deputado Edmilson Rodrigues, o nosso 

superávit. 

 É essa a resposta. Esses 39 bilhões de reais são aqueles ofícios que foram 

mandados de corte e também o necessário para completar o superávit e cobrir os 

30,5 bilhões de reais de déficit. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Se eventualmente ainda houver uma 

alteração da questão da meta V.Exa. terá uma mobilidade maior com relação a esse 

valor que seria separado, não é isso? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - E reabriremos aos relatores, 

conforme foi combinado, os relatórios para complementação dos valores a serem 

destinados. 

 Então, é isso, Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas. Eram essas as 

explicações que eu tinha a dar sobre o nosso relatório. 

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

ninguém inscrito para falar, nós vamos colocar... 

 Eu gostaria de informar, antes de qualquer coisa, que, conforme estabelece o 

inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO, a discussão e o prazo para 

apresentação dos destaques estão encerrados. 

Portanto, vou comunicar o número... 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Mas os que estão aí serão acolhidos. 

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Já dei o voto. 
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A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Já foi dado o voto aqui. 

V.Exa. acompanhou. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - O Destaque nº 2 foi acolhido? 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, responda. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Foi acolhido o seu destaque, como 

o genérico para a Agência Nacional de Águas. 

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

lidos aqui já foram acolhidos. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - No seu caso, “Obras de 

Infraestrutura e Ações da Agência Nacional de Águas”. Está no item E dos acatados. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Há um Destaque nº 2 na mesa, do 

Deputado Rodrigo de Castro? 

(Não identificado)  - Destaque, não. É emenda. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO  - Ah, é emenda! 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - A emenda foi acatada. 

(Não identificado)  - O destaque nós vamos ver agora. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - O destaque é depois do 

relatório. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - É porque V.Exa. está encerrando e eu 

estou tentando entender se foi acolhido. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Vou repetir aqui o que 

eu estou encerrando: está encerrado o prazo para apresentação dos destaques. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - O.k. 

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

aqui votando o parecer preliminar, ressalvados os destaques, conforme anunciei 

anteriormente. (Pausa.) 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados o relatório 

preliminar, ressalvados os destaques.  

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

(Pausa.) 

Aprovado. 
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Em votação na representação do Senado Federal, também ressalvados os 

destaques. 

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

(Pausa.) 

Aprovado na Câmara e no Senado. 

Vamos passar agora à apreciação dos destaques.  

Foram apresentados apenas dois destaques: um do Senador Valdir Raupp e 

outro do Deputado Rodrigo de Castro. 

Concedo a palavra ao Sr. Relator para apreciar os destaques. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O destaque do Senador Valdir 

Raupp visa suprimir do Anexo II o complemento para atendimento de emendas 

individuais da parte especial. 

O Deputado Rodrigo de Castro e o Senador Valdir Raupp fazem o mesmo 

destaque. Nós fizemos um corte de 1 bilhão 502 milhões 505 mil para complemento 

das emendas individuais. Nós recebemos uma reserva já no PLOA de 7 bilhões 594 

milhões 505 mil 179 reais, para atendimento de emendas individuais, e 

complementamos para os 9 bilhões 97 milhões 10 mil 733 reais, que correspondem 

a 1,2% da receita corrente líquida, que é o mandamento da emenda constitucional 

que nós aprovamos aqui para as emendas impositivas. 

Então, com a vênia do Senador Valdir Raupp e do Deputado Caio Narcio, 

com a vênia do autor, eu vou rejeitar o destaque, porque nós estamos cumprindo um 

mandamento constitucional que diz que 1,2% da receita corrente líquida é destinado 

a emendas individuais, e esse corte foi linear. Não foi um corte específico. Não 

cortamos alguma coisa específica para trazer para emendas individuais. Aqui se 

trata do cumprimento de um mandamento constitucional. 

Então, eu peço a compreensão dos senhores para rejeitar o destaque. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Peço a palavra para contraditar.  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Peço a palavra para defender o 

destaque, então, segundo a Presidente, que tem uma história nesta Casa e está 

sempre nos ensinando. 
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Quero defender o destaque, caro Relator. Na realidade, o que o destaque 

pede é que V.Exa., que tem de fato que cumprir a sua obrigação de fazer o corte, 

faça o corte em outra área, e não nessa. Essa seria uma solicitação do Presidente 

atual da Comissão de Minas e Energia, embasado também pelo Senador.  

Eu acredito que, de uma maneira razoável, podemos acatar essa solicitação, 

que tem um pedido importante para o Brasil neste momento que estamos passando. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Vamos dar tempo para 

que ele possa refletir. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sim.  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu queria pedir a compreensão 

dos Srs. Parlamentares no sentido de que o corte foi linear, em todas as áreas. Para 

nós recuperarmos aqui as solicitações para Administração de Unidade Nacional de 

Regulação, Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis Nacionais, nesses dois valores, de 3 milhões de reais e de 2 

milhões de reais, eu teria que cortar a mais em algum outro lugar.  

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sim. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Teria que deixar de ser um corte 

linear para ficarmos aqui discutindo o mérito do que corta e do que não corta, para 

cumprimento de um mandamento constitucional. 

 Então, Deputado Caio Narcio, no desenrolar da discussão do Orçamento, os 

Srs. Relatores Setoriais poderão recompor isso. O Deputado Edmar Arruda, se não 

me engano, é o Relator Setorial dessa área. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Da área de Minas e Energia. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos conversar com ele e ver se 

ele pode recompor isso, senão, eu, como Relator-Geral, poderei tratar desse 

assunto. Mas eu não poderia, neste momento, fazer uma diferenciação de 

atendimento. Digamos que eu sugira cortar em outro lugar, aí um Parlamentar diz: 

“Aí, não, porque esse é do meu interesse”. Aí vamos ficar fazendo uma discussão 

que realmente não teria um fim adequado. 

 Por isso a decisão do Relator de cortar igualmente em todos os setores, para 

que o sacrifício seja distribuído por todas as áreas de Governo. 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Ainda para fazer a defesa do destaque, 

nós sentimos que este caso é muito importante para nós, Relator, e nós sabemos 

que é óbvio que o corte é linear e que V.Exa. tem que ter um critério. Mas também é 

por isso que a participação parlamentar nos permite fazer destaques, porque é onde 

nós entendemos que o corte linear não atende às prioridades de situações adversas, 

como é o caso dessa. Portanto, é em cima de um corte linear que não vê as 

especificidades que temos a oportunidade de fazer o destaque e de fazer uma 

diferenciação em alguma área que não pode ser atingida pelo corte linear, no 

entendimento da atuação parlamentar. 

 Então, eu acredito que a atuação do Parlamentar aqui, neste momento em 

que o Relator está fazendo um critério para todos, é que permite, com o nosso 

destaque, fazer uma intervenção por algo que entendemos muito importante. Essa é 

uma questão que a nossa bancada acha, de verdade, fundamental. É um ano em 

que nós temos tido a oportunidade de presidir a Comissão de Minas e Energia. Esse 

é um pedido do nosso Presidente, e gostaríamos muito que esse destaque fosse 

acolhido, sabendo que V.Exa. tem usado um critério objetivo e que, quando 

aprovarmos este relatório, poderemos fazer uma diferenciação, porque esse é o 

processo legislativo. Nós temos um critério. E o destacamento é onde uma situação 

pode diferenciar-se de outra. 

 Além disso, nós temos o suporte do pedido de um Senador, que tem 

composto a base aqui e tem feito um trabalho de diferenciação. Acho que, dentro de 

tudo o que estamos falando, seria quase irrelevante contabilizar esse nosso 

destaque, tendo em vista essa questão tão fundamental para quem está ocupando a 

Presidência da Comissão de Minas e Energia durante este ano — é um pedido do 

nosso Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Caio Narcio, V.Exa. tem 

uma indicação de onde devemos cortar esses recursos? 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu posso trabalhar nisso com V.Exa., se 

V.Exa. quiser.  

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Sr. Relator, V.Exa. me 

permite fazer uma observação, antes que profira o parecer? 
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 Todos aqui acompanharam passo a passo esse processo. Nenhuma 

discussão foi feita a portas fechadas. Todos sabem o que o Orçamento está 

comportando, a crise do Brasil, a arrecadação como está, a franca recessão, sem 

precedentes na história do Brasil. O Relator tem procurado fazer tudo o que pode. 

De outro lado, nós, na receita, tentamos fazer o inimaginável, para que possamos 

deixar o País um pouco mais equilibrado na questão orçamentária, a fim de que não 

aconteça o que aconteceu ano passado. 

 O Relator está neste momento com muitas dificuldades. Suspender um corte 

de 5 bilhões de reais para atender ao pleito de V.Exas. — inclusive, queria que o 

Senador Valdir Raupp me ouvisse — significa desnortear totalmente o trabalho que 

foi feito até agora. E é uma verdade absoluta: não há flexibilidade. 

 Sobre o destaque, quero dizer que ele é apenas mais um recurso, que não é 

para achar que se tem uma nova perspectiva de ser aceito, que não houve nas 

demais. É um novo recurso para que V.Exa. possa discutir o pleito, colocado sob 

todas as óticas possíveis, e convencer o Sr. Relator. O Relator confessa aqui a 

impossibilidade de se fazer esse corte.  

 Pergunto a S.Exa. se há a possibilidade de abrir uma janela para mais à 

frente, em outro debate, fazer uma recomposição, porque, se não houver como, não 

tem jeito. Se não tem jeito, não tem jeito, e não há como fazer milagre. Milagres não 

são... Já tentaram no passado e não conseguiram.  

 Pergunto ao Relator: é possível acatar isso como uma janela para que mais 

adiante se encontre uma forma de fazer uma revisão?  

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

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

Senador Valdir Raupp. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sra. Presidente, Senadora Rose de 

Freitas; nobre Relator, Deputado Ricardo Barros, eu fiz esse destaque para 

recompor alguns recursos da Agência Nacional do Petróleo, porque foi solicitado 

pela Presidência da Agência. Eu me rendo aos argumentos do Relator e da 

Presidente, mas, se lá na frente for possível recompor algo desses 5 bilhões de reais 

da Agência Nacional do Petróleo, eu ficaria grato. 
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 Obrigado. 

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

o destaque de V.Exa. permanece sobre a mesa. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Eu retiro o destaque, acreditando que a 

nossa Presidente dará o melhor encaminhamento a ele durante o nosso processo. 

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

Caio, e sempre registro aqui o trabalho que têm feito V.Exa. e seus companheiros, 

como o Deputado Hildo Rocha e os demais Senadores aqui presentes. 

 Sr. Relator, V.Exa. tem a palavra, para concluir o parecer aos destaques. 

(Pausa.) 

 Foram retirados os destaques. S.Exa. foi pela rejeição, obviamente. Eu ia 

colocar em votação os destaques na Câmara dos Deputados, mas, com a retirada 

deles, não é necessário que isso seja feito.  

 Vamos passar agora... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

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

encerrada esta votação pela retirada dos destaques. Agradeço profundamente ao 

Senador Valdir Raupp e ao Deputado Caio Narcio. 

 Chamo a atenção de todos para um fato de suma importância.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

Senador Eduardo Amorim.  

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Também apresentamos destaque 

de uma emenda para o Hospital do Câncer de Sergipe, na área da saúde, porque 

somos um dos poucos Estados que, infelizmente, não tem uma unidade hospitalar 

como essa. Em razão das nossas dificuldades, o meu Estado, em números 

proporcionais, é um dos primeiros a ser atingido com esse novo caso de 

microcefalia. É um absurdo convivermos com isso. E nossa emenda também foi 

rejeitada, lamentavelmente.  

 Então, faço aqui um apelo ao Relator. Sei que a saúde pública no País anda 

extremamente difícil e, em alguns cantos, está um caos, como no meu Estado. As 

pessoas estão morrendo. Lá não temos unidade hospitalar desse tipo. Estamos 
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regredindo. Sergipe foi o primeiro Estado nas Regiões Norte e Nordeste a fazer 

transplante de coração e de fígado, e hoje não faz absolutamente nada. Então, o 

apelo que faço é que o Relator seja sensível nessa questão, para que menos 

sergipanos venham a morrer. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Obrigado, Senador Eduardo 

Amorim. Nós estamos alocando 3 bilhões e 200 milhões de reais e deixando de 

cortar 3 bilhões e 800 milhões de reais na saúde. Portanto, são 7 bilhões de reais a 

mais de recursos na saúde. Eu tenho certeza de que V.Exa., com a justa causa que 

está apresentando, terá a boa vontade do Ministro. E nós, eu e a Presidente Rose, 

estaremos juntos, acompanhando-o na apresentação do seu pleito. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Agradeço ao Relator e também à 

Presidente, porque não dá mais para convivermos com essa situação. Eu sei que as 

necessidades são muitas, mas é hora realmente de priorizarmos. E essa, com 

certeza, tem de ser uma prioridade para a saúde pública em nosso Estado. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ao agradecer a todos, 

eu gostaria de ressaltar que o prazo para a entrega dos relatórios setoriais é sexta-

feira e, no mais tardar, para aqueles que não puderem entregar nesse dia, segunda-

feira. Não há condições de cumprirmos o cronograma. E esses óbices não se deram 

em função do trabalho da Comissão. É evidente que a Casa como um todo — e não 

vou citar quem pesou mais ou menos — suspendeu sessões que deveriam ter sido 

realizadas, fez sessões quando não estavam marcadas e combinadas. E se não 

houver a entrega dos relatórios até segunda-feira, não haverá Orçamento. É isso o 

que eu quero ressaltar. 

 Os que precisarem de apoio da Comissão... E eu quero até parabenizar e 

agradecer a toda a equipe indormida desta Comissão, que vem trabalhando para 

que nós possamos concluir os trabalhos, e este País ter, pelo menos, um 

orçamento. Esse é um fato concreto. Este Orçamento significa muito mais do que os 

de anos anteriores significaram. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Sra. Presidente, peço a palavra 

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

Senador Eduardo Amorim, pela ordem. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Eu sei que o tempo é exíguo, é 

curto, mas nós não somos culpados por isso. Eu acho que, para entregar esse 

relatório amanhã, é muito pouco tempo, Presidente. 

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

feira também. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Então, o apelo que fazemos é para 

que possamos entregar até terça-feira, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Infelizmente, não sou eu. 

O calendário é de 1º a 30 ou de 1º a 31. Os prazos são dados normalmente. Fomos 

prejudicados pelo andamento dos trabalhos da Casa — todos sabem disso — e pelo 

andamento das entregas das informações por parte do Governo. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Pois é, Presidente. 

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

um fato preponderante. Todos vão embora na quinta-feira, porque têm 

compromissos nas suas bases. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Dessa vez eu peço que 

se dediquem a esse episódio que é extremamente importante para este País, já tão 

combalido pela crise. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Por isso, Sra. Presidente, apelamos 

para que seja na terça-feira. 

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

isso. Não há tempo para conseguir consumar o andamento dos relatórios e, 

inclusive, para serem votados um a um. Haverá dia em que teremos de votar de três 

a quatro relatórios. 

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

queria endossar o apelo do nobre Senador Eduardo Amorim, para que nós 

possamos ter prazo até terça-feira, após a sessão do Congresso. Vamos fazer essa 

flexibilização, não em função das nossas... 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2631/15  03/12/2015 
 
 

 24

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

que querem voltar às 4 horas da manhã? Ontem, a sessão acabou mais cedo, e 

todos disseram que viriam para cá, e compareceu apenas o Senador Hélio José. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Não, não. Desculpe-

me, Presidente. Com todo o respeito... 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, perdoe-me, com todo o 

respeito a V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO  - Deputado Caio Narcio, 

1 minuto, por favor.  

 Nós fizemos uma reunião no Colégio de Líderes com todos os relatores 

setoriais e acordamos que a votação deste relatório que estamos votando agora 

seria feita ontem, após a sessão do Congresso Nacional, independentemente do 

horário em que ela terminasse. Só que, infelizmente, nós temos um dispositivo nos 

nossos telefones celulares, para o qual são enviadas mensagens em que se marca 

reunião e, meia hora depois, se demarca reunião. E foi assim que ocorreu ontem. 

Nós não votamos este relatório ontem porque chegou uma informação da própria 

Comissão. E deve ter sido uma indicação não sei se de V.Exa. ou se da vossa 

assessoria, mas que repete mensagens: marca reunião; desmarca reunião; marca 

reunião; desmarca reunião. Isso acontece quase todos os dias em que nós temos 

reuniões aqui. 

 Então, nós relatores setoriais não podemos ser penalizados em função de 

vários fatores, sendo o fundamental deles a demora do Governo em enviar as 

informações de que nós precisamos para exercitar o nosso trabalho. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - E o que se pede, Presidente, é 

apenas mais 1 dia. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Acredito eu que este 

não seja só o meu sentimento... 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - É o meu também. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - ...mas o sentimento de 

todos os nossos pares, que entendem que nós precisamos de um mínimo de prazo. 

No primeiro cronograma apresentado, nós teríamos 10 dias para apresentar o 
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relatório, após o relatório preliminar do Orçamento. Então, nós estamos pedindo 

apenas mais 1 dia a V.Exa. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Do jeito que V.Exa. falou 

— e eu o admiro muito — é como se eu pudesse alterar o calendário. Infelizmente, 

eu não vou poder conceder o seu pedido. 

 A lista dos que vão entregar sexta-feira é pequena. A lista dos que vão 

entregar na segunda-feira é um pouco maior. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - A minuta do meu 

relatório está pronta, mas nós tínhamos ainda algumas informações que dependiam, 

inclusive, da sessão do Congresso Nacional. 

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

coisa a V.Exa.: não fique bravo, porque isso não vai resolver a nossa questão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu não estou bravo 

(riso), é a minha maneira de falar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Olhe só: não tenho 

condições... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu tenho todo carinho, 

respeito e admiração por V.Exa. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E eu também por V.Exa. 

Reiteradas vezes tenho manifestado meu carinho por V.Exa. 

 Eu quero dizer que é impossível atender a V.Exa. e ao Senador Eduardo 

Amorim. Nós teremos que votar oito relatórios setoriais num dia. E, quando a sessão 

for convocada, nós não poderemos votar mais. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Sra. Presidente, na segunda-feira o 

prazo é até que horas? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Até às 18 horas ou às 19 

horas. Se, por acaso, houver extensão das sessões, irá até o término de todas elas. 

 Está suspensa a reunião. 

Convoco reunião para o dia 7 de dezembro, segunda-feira, às 15 horas, 

reunião que já estava previamente combinada. 

 Eu quero dizer que ontem desci ao plenário e fui chamando um por um para 

vir para cá. 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, com todo o respeito... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu já encerrei a reunião. 

 Está encerrada a reunião. 

 (Não identificado)  - Encerrou ou suspendeu? 

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

reunião. Perdoem-me. É o cansaço. 

 Declaro suspensa esta reunião até segunda-feira, às 15 horas. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Declaro reiniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta.  

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 

2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. Informo, ainda, que a lista com os expedientes será 

enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças 

partidárias nesta data. 

 Relatório setorial da Área Temática III - Educação e Cultura. O Relator 

Setorial é o Deputado Wellington Roberto, que já está à bancada.  

 O Relator Setorial está com a palavra para apresentação do relatório. O prazo 

para apresentação de destaques está iniciado e será finalizado ao término da 

discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da 

Comissão Mista de Orçamentos.  

 Tem a palavra o Deputado Wellington Roberto para a leitura do relatório.  

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, é uma 

satisfação poder estar aqui participando mais uma vez da Comissão de Orçamento, 

e agora, mais uma vez, com o plenário cheio.  

 Iremos iniciar a leitura do nosso voto:  

 “Da Relatoria da Área Temática III - Educação e Cultura sobre o Projeto de 

Lei nº 7, de 2015-CN, que estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2016, no tocante aos Ministérios da Educação e da Cultura.  

 Relator Setorial: Deputado Wellington Roberto. 

 I - Relatório  

- Introdução 

 Por designação da Presidenta da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, tenho a honrosa missão de analisar e relatar a 

proposta orçamentária da Area Temática III, composta pelos seguintes órgãos: 

Ministério da Educação — MEC e Ministério da Cultura — MinC. 

 2 - Análise da proposta  

 Resumidamente, podemos dizer, conforme as diversas tabelas mostradas 

abaixo, que, na proposta apresentada pelo Poder Executivo para 2016, a soma dos 
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orçamentos fiscal e da seguridade dos órgãos desta área temática alcançou R$ 98,9 

bilhões. Esse valor é 4,9% menor do que o montante da proposta para 2015: 

redução de R$ 4,7 bilhões (menos 4,7%) no Ministério da Educação e de R$ 0,3 

bilhão no Ministério da Cultura (diminuição de 12,4%).  

 Compatibilidade com normas constitucionais e legais.  

 Em reIação a esta área temática, a proposta encaminhada pelo Poder 

Executivo é compatível com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal — LRF). Também se verifica a compatibilidade com a 

Constituição Federal, ressalvada a aplicação de recursos decorrentes da 

arrecadação da contribuição do salário-educação (Fonte 113). Nesse caso, parte da 

mencionada fonte de recursos foi utilizada no financiamento da Ação 00Pl, Apoio à 

Alimentação Escolar na Educação Básica — PNAE, no valor de R$ 2,6 bilhões. Nos 

termos do art. 212, § 5º, da Constituição, a contribuição social do salário-educação 

constitui-se em fonte adicional da educação básica pública, a ser aplicada na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — MDE. 

 Com reação ao Plano Plurianual, tratando-se o presente exercício do primeiro 

ano do mandato presidencial, foi encaminhado pelo Poder Executivo, 

concomitantemente com o Projeto de Lei Orçamentária para 2016, o Projeto de Lei 

do Plano Plurianual 2016-2019 (PLN nº 6/2015-CN), já aprovado pela Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2016, o parecer aprovado na Comissão Mista de Orçamento 

(PLN nº 1/2015-CN) encontra-se em apreciação no Plenário do Congresso Nacional. 

Também verificamos a compatibilidade desta area temática com o Projeto de Lei do 

PPA 2016-2019 e com o Substitutivo do Projeto de LDO para 2016.  

 Plano Nacional de Educação.  

 Para a área educacional, há ainda a necessidade de verificar a 

compatibilização desta area temática com as diretrizes, metas e estratégias 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação — PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014), política de Estado que orienta a ação da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios no exercício da competência comum pela oferta 

educacional de qualidade.  
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 O cenario de contenção orçamentária, traçado no Projeto de Lei 

Orçamentária, indica dificuldades no cumprimento das metas intermediárias 

previstas no Plano Nacional de Educação. São especificadas no PNE, para 2016, 

dentre outras metas, a instituição do Sistema Nacional de Educação (art. 13), a 

universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de 

idade (meta 1), a universalização do atendimento escolar para toda a população de 

15 a 17 anos (meta 3) e a implantação do Custo Aluno Qualidade Inicial — CAQI 

(estratégia 20.6).  

 4 - Das emerdas apresentadas 

 Foram Apresentadas 1.036 emendas à programação dos Ministérios que 

integram esta Area Temática III, sendo 945 individuais e 91 coletivas. Das 91 

emendas coletivas, 86 são de apropriação e 5 de remanejamento. As bancadas 

estaduais apresentaram 70 emendas de apropriação e 3 de remanejamento. Já as 

Comissões Permanentes apresentaram 16 de apropriação e 2 de remanejamento. 

Quanto às emendas individuais, foram oferecidas 820 por Deputados Federais e 125 

por Senadores.  

 4.1 - Dos recursos para o atendimento às emendas 

 Para aterdimento das emendas individuais apresentadas na Área Temática III 

foram utilizados recursos destinados a essa finalidade, conforme disposto no item 

17.1 do Parecer Preliminar, Parte Especial. Já para atender às emendas coletivas de 

apropriação, esta relatoria utilizou os recursos transferidos pelo Relator Geral, 

conforme previsto nos itens 18.1 e 17.11, do mencionado parecer, no montante de 

R$ 756,4 milhões, que é o valor total, além de recursos no valor de R$ 83,3 milhões, 

decorrentes do cancelamento de dotações das programações orçamentárias dos 

órgãos desta area temática, nos termos dos itens 21 a 24 do Parecer Preliminar, 

Parte Especial, sendo R$ 75,6 milhões no Ministério da Educaçao e R$ 7,7 milhões 

no Ministério da Cultura.  

 A quantidade e o valor das emendas coletivas e individuais de apropriação 

aprovadas estão demonstradas na tabela apresentada a seguir. 

 Demonstrativo, por Ministério, das Emendas Coletivas e Individuais. Valor 

Aprovado e Quantidade de Emendas de Apropriação. Isso está de acordo com o 

quadro apresentado agora no relatório.  
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 4.2 - Dos critérios de atendimento das emendas 

 Todas as emendas individuais foram analisadas, ajustadas, quando 

necessário, e atendidas exatamente pelo valor solicitado.  

 No caso das emendas coletivas de apropriação, diante da impossibilidade de 

conseguir aprovar integralmente as demandas apresentadas pelas bancadas, 

decidimos, em parte, usar os valores inversos do Índice de Desenvolvimento 

Humano — IDH como critério-base para alocação de recursos, de maneira a dar 

uma atenção especial à população que reside nas Unidades da Federação menos 

desenvolvidas. Além disso, procuramos atender da melhor forma possível tanto às 

emendas de Comissão quanto às de bancada, em especial às ações voltadas ao 

cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação — PNE para 2016. Em 

alguns casos foram realizados ajustes, considerando o mérito de cada proposta e as 

prioridades indicadas pelas bancadas.  

 Quanto às emendas coletivas de remanejamento, buscamos atender pelo 

melhor valor possível, mas sem deixar de preservar os recursos das dotações 

indicadas para cancelamento, observadas as normas do parecer preliminar e as 

decisões do CAE.  

 4.3 - Das emendas indicadas para inadmissão 

 Estão indicadas para inadmissão as emendas de remanejamento nºs 

71080016 e 71080017, da bancada do Distrito Federal, por decisão do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas — GAE, por entender que o “cancelamento proposto, 

embora seja no subtítulo ‘No Distrito Federal’, tem alcance nacional”.  

 4.4 - Emendas de Relator  

 No âmbito desta área temática foram apresentadas as emendas de Relator 

nºs 80030001 a 80030003, nos termos do art. 28, Parágrafo Único, da Resolução nº 

1, de 2006, do Congresso Nacional, para correção de omissão de ordem técnica e 

legal na programação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2016, em 

conformidade com os Ofícios n°s 224 e 225, de 2015. 

 Este Relator apresentou ainda a Emenda de Relator n° 8003.0004 para 

provisionar, em reserva destinada ao Relator-Geral para o ajuste fiscal, o montante 

de R$ 8,3 milhões, na ação OZ00, Reserva de Contingência Fiscal Financeira, 

subtítulo 9.003; Reserva de Contingência para Ajustes da Meta Fiscal da LDO 2016 
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Setor III, na UO 26.101, Ministério da Educação — Administração Direta, 

correspondente a 10% dos valores cancelados da programação dos órgãos da Área 

Temática III, para atendimento das emendas coletivas de apropriação, em 

cumprimento ao disposto no item 22.2 do parecer preliminar, parte especial. 

 5 - Recomendação ao Relator-Geral 

 Nos termos do art. 212, § 5º, da Constituição, conforme art. 71, IV, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, essa Relatoria verifica necessidade de aplicação adicional de 2.614.888.147 

na educação básica, em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 

decorrentes da utilização inadequada da contribuição do salário-educação (Fonte 

113) no financiamento da ação do PNAE, bem como correspondente à 

recomposição de recursos alocados na mencionada ação.  

 O Plano Nacional da Educação estabelece, em seu art. 10, que os 

orçamentos anuais serão formulados de maneira a assegurar a consignação de 

dotações orçamentárias a fim de viabilizar a sua plena execução.  

 A Meta 20 do PNE, estratégia 20.6, estabelece para 2016, a implantação do 

Custo Aluno-Qualidade inicial — CAQI, estratégia 20.6. Assim, verificamos tarbém a 

necessidade de inclusão de dotação que contemple a implantação do  

CAQI.  

 Ainda, nos termos do Plano Nacional de Educação, fixa-se para 2016 a 

universalização da educação infantil na pré-escola e do atendimento escolar para 

população de 15 a 17 anos. O art. 6° da Emenda Constitucional n° 59, de 11 de 

novembro de 2009, estabelece que deverá ser universalizada, até 2016, a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Assim, recomendamos ao 

Relator-Geral reforçar o atendimento das emendas coIetivas com ações destinadas 

à educação básica, em especial aquelas relativas ao PAC, voltadas para 

investimentos na educação infantil e na educação básica em geral, ante a relevância 

dessas ações no atingimento das metas de universalização e a drástica redução 

sofrida por essas programações, em relação ao PLOA 2015, 12KU — Implantação 

de Escolas para Educação Infantil (-85,8%), e 20RP Infraestrutura para Educação 

Básica(-54,2%).  

 Voto do Relator.  
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Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n º 7, de 2015-CN, 

com as alterações propotas relativamente aos órgãos orçamentários integrantes da 

Área Temática.” 

Este é o nosso voto, senhores membros e Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Obrigado, Deputado 

Wellington Roberto, sempre Senador.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Com a palavra a 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, eu queria, na verdade, fazer o pedido de suspensão. Não tenho a menor 

condição de discutir o relatório de uma área tão importante que acabei de ver.  

 Para não pedir encerramento, que eu teria direito de pedir, por causa da 

evidente falta de quórum, eu gostaria de pedir suspensão de meia hora pelo menos, 

para a gente conhecer e ver o que foi atendido e o que não foi. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Nós poderíamos ler a do 

turismo, então.  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para contraditar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nós temos um acordo. A Profa. 

Dorinha tem razão, porque ela é uma especialista na área de educação e quer 

analisar o relatório com mais atenção. Não vejo nenhum problema de nós 

concedermos o prazo de que ela necessita para avaliação do relatório. Mas, como 

os senhores sabem, se nós não mantivermos os trabalhos da Comissão, os 

Parlamentares vão seguir para as outras Comissões. Nós temos a CCJ, a Comissão 

de Finanças e Tributação e várias Comissões funcionando. 

 Então, para que possamos trazer o quórum para o debate, que ela mesma 

reclama que não há na Comissão, eu sugiro, Profa. Dorinha, que se mantenha 

aberta a discussão da educação por um período, como fizemos com os demais 

relatórios, e vamos seguir com os procedimentos administrativos da Comissão.  
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 Nós podemos conceder a palavra aos Deputados que estão aqui para 

comentarem sobre os assuntos diversos do Orçamento, porque, mantendo o 

plenário em funcionamento, é mais provável que os Parlamentares que estão se 

deslocando para outras Comissões voltem e permaneçam aqui, Profa. Dorinha, sem 

prejuízo do tempo que V.Exa. está pedindo para analisar.  

 Acho bastante correto que V.Exa. disponha do tempo para analisar o relatório 

e fazer os destaques, devido a sua dedicação a esse tema da educação.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Atendendo a sugestão 

do Relator, nós suspenderíamos a discussão da educação e começaríamos a ler o 

relatório da área temática do turismo. Poder ser? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não 

há nenhum problema, só que eu sou a Relatora ad hoc do turismo e depois quero 

tempo para conhecer o relatório da educação. Não tenho nenhuma intenção de 

atrapalhar. Pode discutir com os Deputados e Senadores que estão aqui presentes 

espiritualmente. Eles podem conversar sem problema nenhum. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Abriremos o prazo do turismo 

também para facilitar aos senhores assessores que querem fazer os destaques. 

Podemos eventualmente suspender se não houver quórum. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Então, convido a 

Deputada Dorinha para vir à mesa, como Relatora ad hoc, ler o relatório do turismo. 

(Pausa.) 

 Com a palavra a nobre Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, como 

Relatora ad hoc, substituindo o Senador Davi Alcolumbre.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Vou 

direto ao voto. 

 “Em cumprimento ao art. 84, inciso XXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 

35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Presidente 

da República, por meio da Mensagem 1.325, de 2015, na origem, submete à 

apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7, de 2015, que estima receita 

e fixa despesa da União para o exercício financeiro de 2016.  

 1 - Área Temática VII, Ministério do Turismo, Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social — Ministério do Turismo. 
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 Como nossa principal preocupação foi a de buscar alternativas e caminhos 

que conduzam o País à superação das atuais dificuldades, a maior ênfase do nosso 

trabalho esteve centrada em apontar e, na medida do possível, corrigir distorções da 

Proposta Orçamentária para 2016. Esse sentimento permeou a análise das 

emendas apresentadas no âmbito da área temática e nos fez dar especial atenção 

àquelas ações que julgamos mais efetivas na promoção do desenvolvimento 

econômico e social. 

 2. Análise da Proposta Orçamentária — Área Temática VII 

 Como anteriormente mencionado, essa Área Temática compreende o 

Ministério do Turismo e a EMBRATUR. A execução orçamentária e os valores 

propostos para 2016 para esses órgãos estão demonstrados na tabela a seguir. 

 Há uma tabela, que está disponível para conhecimento de todos, que trata de 

pessoal e encargos sociais. Aqui tem um histórico de 2014: 66 milhões. O 

autorizado, 74 milhões; o liquidado, 63 milhões. Para 2016, a proposta é de 

73.033,31 milhões. Em relação a outras despesas correntes, a proposta de 2016 é 

de 247.207,96 mil; investimentos: 110.741,68 mil, num total de 430.982,96. 

 Podemos verificar que não houve redução significativa na previsão com 

encargos com pessoal e encargos sociais na área temática do órgão. 

 A previsão de investimentos deve aumentar, principalmente, pelas 

características da programação do Ministério do Turismo. Na verdade, boa parte 

dessas dotações deverá ser recomposta durante a tramitação da proposta 

orçamentária do Congresso Nacional, uma vez que grande número de emendas, 

individuais e coletivas, tem como objetivo direcionar recursos para investimentos a 

serem executados por esse Ministério. 

 A seguir, passaremos a analisar cada uma das unidades orçamentárias que 

compõem a Área Temática VII. 

 2.1. Órgão 54000 — Ministério do Turismo. 

 O Ministério do Turismo e a EMBRATUR estão contemplados no Orçamento 

para 2015 e na Proposta Orçamentária para 2016 com os seguintes valores: 

Ministério do Turismo, com 275,88 milhões; Instituto Brasileiro de Turismo — 

EMBRATUR, com 155,09, num total de 430,98. 

 2.1.1 - Ministério do Turismo 
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 Na unidade orçamentária Ministério do Turismo, observa-se significativa 

redução nos valores propostos para 2016 em relação aos autorizados para 2015, o 

que se explica, em boa medida, pelo fato de a maior parte da sua programação para 

2015 ter sido derivada de emendas parlamentares. 

 Estão ainda sob a supervisão do Ministério do Turismo 51,5 milhões a serem 

aplicados em financiamentos no âmbito do Fundo Geral do Turismo — FUNGETUR, 

que se encontram alocados na Unidade Orçamentária 74908, Operações Oficiais de 

Crédito/Recursos, sob a supervisão do FUNGETUR — Ministério do Turismo. 

 2.1.2 - EMBRATUR — Instituto Brasileiro de Turismo 

 Na unidade orçamentária EMBRATUR — Instituto Brasileiro de Turismo, com 

155,1 milhões, as principais ações são:  

 a) Promoção do turismo do Brasil no exterior, com 89,9 milhões;  

 b) Administração da unidade, com 22,6 milhões;  

 c) Aposentadorias e pensões — servidores civis, com 21,8 milhões; 

 d) Pessoal ativo da União, com 15,9 milhões. 

 2.2. Efeito da abertura de créditos especiais e extraordinários 

 De acordo com o Item 37,I, “c”, da Parte Especial do parecer preliminar, as 

relatorias devem levar em consideração, na programação das unidades 

orçamentárias afetas à sua área temática, os possíveis efeitos de créditos especiais 

e extraordinários, aprovados nos últimos 4 meses de 2015 — art. 167, § 2º, da 

Constituição. Esses valores, como podem ser reabertos em 2016, tendem a 

concorrer com as dotações que vierem a ser autorizadas no Projeto de Lei 

Orçamentária em análise no Congresso, uma vez que estarão sujeitos aos limites 

fiscais definidos pela meta de superávit primário, fixada para o exercício. 

 Nesse sentido, verificamos que, a partir de 31 de agosto deste exercício, até a 

presente data, não foi solicitado nenhum crédito especial ou extraordinário afeto à 

área temática. 

 2.3. Atendimento das normas constitucionais e legais 

 A teor do que dispõe o Item 37.I, “a”, do parecer preliminar, cumpre registrar 

que as ações analisadas nessa área temática não contrariam as normas 

constitucionais e legais, especialmente quanto à compatibilidade com a Lei 

Complementar nº 101, de 2000. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2668/15  09/12/2015 
 
 

 10

 3. Atuação da Relatoria Setorial 

 Junto a essa área temática, foi apresentado um total de 336 emendas de 

apropriação e uma emenda de remanejamento. 

 As emendas de apropriação compreendem 308 emendas individuais e 28 

coletivas, sendo sete emendas de Comissão e 21 de bancadas estaduais. 

 Não foram apresentadas emendas ao orçamento de investimento das 

empresas estatais subordinadas aos órgãos integrantes desse setor. 

 Para essa área temática, não foi apresentada nenhuma emenda impositiva 

pelas bancadas. 

 3.1. Recursos para o atendimento das emendas 

 Segundo o que estabelece os Itens 21 e 22, incisos I e II, da Parte Especial 

do parecer preliminar, no âmbito das áreas temáticas desta Relatoria Setorial, 

poderiam ser realizados cancelamentos em dotações consignadas a despesas com 

investimentos (GND 4) e com inversões financeiras (GND 5), até o limite global de 

20% e 10% do total programado em GND 4 e GND 5, respectivamente, sendo o 

limite máximo para cada subtítulo de 50% da dotação para as programações, com 

identificador de resultado primário igual a dois (RP 2), e de no máximo 10%, no caso 

de programação com identificador de resultado primário igual a três, desde que os 

recursos sejam destinados para investimentos. 

 Já, de acordo com o Item 22.1 da mesma Parte Especial, os cancelamentos 

necessários ao atendimento de emendas de remanejamento devem observar o 

limite de 20% da dotação de cada título. 

 Após minucioso exame das dotações das unidades orçamentárias dessa área 

temática, esta Relatoria decidiu não promover cancelamentos de qualquer natureza, 

buscando não prejudicar as já comprimidas programações de investimentos dos 

Ministérios em análise. 

 Os demais recursos utilizados provieram da revisão das estimativas de 

receitas orçamentárias para 2015. 

 3.2. Critérios de atendimento das emendas 

 3.2.1. Emendas individuais 

 As emendas individuais propostas nessa área temática têm por objetivo, em 

sua grande maioria, a assistência financeira da União para iniciativas locais, tais 
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como: apoio a projetos de infraestrutura turística, promoção e marketing do turismo, 

fomento a projetos de qualificação profissional e setorial. 

 Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que regem a 

matéria, os pareceres das emendas requereram ajustes e correções, com o 

propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos de 

elaboração que eventualmente pudessem constituir óbice à sua aprovação ou 

ulterior execução. Dessa forma, foram realizadas adequações de classificação 

funcional-programática — ação, subtítulo, GND e modalidade de aplicação. 

 Assim, quando da análise dos dados apresentados, caso necessário, foram 

procedidos pequenos ajustes em parâmetros relativos à técnica orçamentária, de 

forma a tornar as emendas compatíveis com a programação estabelecida no Projeto 

da LOA e do Plano Plurianual, assim como sanar eventuais conflitos com a 

legislação que rege o processo legislativo do Orçamento. Buscou-se aí sempre 

manter os objetivos pretendidos pelos Parlamentares. 

 Dado o exíguo tempo de que dispusemos, nem sempre foi possível contatar 

os gabinetes para informar acerca dos referidos ajustes. 

 Considerando as disposições do parecer preliminar, esta Relatoria recomenda 

a aprovação de todas as emendas individuais. 

 3.2.2. Emendas coletivas 

 No que se refere ao atendimento das emendas coletivas, diante das 

restrições orçamentárias e na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente 

possível, mantivemo-nos disponíveis para ouvir os autores dessas emendas no 

sentido de ter ciência das mais prioritárias, tendo em vista que não se poderia 

atender a todas em níveis ideais. Procuramos também levar em consideração as 

informações disponíveis sobre as condições socioeconômicas da população a ser 

beneficiada em cada unidade da Federação, o mérito de cada emenda, sua 

abrangência, sua relevância, levando-se em conta também os recursos já 

disponíveis no Projeto de Lei Orçamentária de 2016. 

 Considerando as aspirações que fundamentaram os pleitos das bancadas 

estaduais, esta Relatoria procurou ter em conta um conjunto de critérios de modo a 

buscar uma equilibrada distribuição dos recursos. Dessa forma, para a alocação de 
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recursos às emendas de apropriação das bancadas estaduais, levamos em 

consideração alguns critérios, como o valor solicitado e a ação envolvida. 

 Como ocorreu com as emendas individuais, houve a necessidade de se 

promover ajustes nos subtítulos, assim como de efetivar adequações de caráter 

estritamente técnico, para sanar conflitos constitucionais, legais e regimentais.  

 Os recursos disponíveis ficaram muito aquém do que seria preciso para se 

atender de modo razoável as numerosas e relevantes demandas. No entanto, 

apesar das dificuldades e da pequena disponibilidade de tempo para manter os 

necessários contatos com os agentes e setores interessados, esta Relatoria espera 

ter alcançado seus objetivos. 

 Quanto ao parecer sobre as emendas coletivas, recomendamos a nossos 

pares a aprovação parcial de 21 emendas de bancadas estaduais e 9 emendas de 

comissões.  

 Em relação à emenda de remanejamento 601100005, informamos que ela foi 

inadmitida pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas (CAE), por afronta ao 

disposto no art. 43 e 45 da Resolução nº 1/2006-CN. 

 Ressalte-se que, em estrito cumprimento aos termos do Parecer Preliminar, 

não foram apresentadas emendas de Relator Setorial.  

 3.3. Obras com indícios de irregularidades 

 De acordo com o item 37, II, do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais 

deverão levar em consideração, para fins de alocação de recursos, as orientações 

emanadas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves, devendo justificar a inclusão, acréscimo ou 

manutenção de dotação em subtítulo correspondente. Já de acordo com o item 37, 

III, do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais deverão indicar, para votação em 

separado... 

 De acordo com as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da 

União (Acórdão nº 2.805/2015) ao Congresso Nacional, até o momento, não 

constam obras que sejam objeto de questionamentos. 

 3.4. Indicações à Relatoria-Geral 

 Em face da escassez de recursos disponíveis ao atendimento das emendas, 

e dada a magnitude dos valores envolvidos, muitas foram as demandas que 
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deixaram de receber dotações compatíveis com sua importância na promoção do 

desenvolvimento nacional.  

 Assim sendo, considerando que os valores pretendidos pelas emendas 

coletivas estavam muito além das possibilidades desta Relatoria Setorial, procedeu-

se a um atendimento que possibilitasse dar sequência à análise das proposições 

pela Relatoria Geral, para a qual indicamos, na medida de suas possibilidades, que 

realize um atendimento mais apropriado e condizente com as reais necessidades 

das proposições apresentadas. 

 II. Voto do Relator 

 Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, de 2015 - CN, 

relativamente às unidades orçamentárias afetas a esta Área Temática, com as 

alterações decorrentes das emendas aprovadas. 

 Senador Davi Alcolumbre - Relator Setorial.” 

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

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Muito obrigado, 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Pois não, Deputado Ricardo. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Só há uma questão que eu 

gostaria de debater com a Comissão: a interpretação de que, se não votarmos a 

LDO, não haverá recesso. Esta é uma interpretação totalmente equivocada, Sr. 

Presidente. 

 O que diz a lei é que, se não for votada a LDO, não se interromperá a sessão 

legislativa. Portanto, o recesso de julho não acontece. Mas a sessão legislativa 

acaba em 22 de dezembro, de qualquer forma. Ela se encerra. Se houver 

convocação extraordinária, esse período é o de convocação extraordinária. Nas atas 

de tudo o que acontece numa convocação extraordinária consta: “Sessão 

Extraordinária do Congresso Nacional”. 

 Então, não há como prorrogar a sessão legislativa de 2015 pela não votação 

da LDO. Aliás, nós podemos votar o Orçamento sem votar a LDO, não há nenhum 

impeditivo. O impeditivo é que só podemos votar o Orçamento na Comissão se o 

PPA estiver votado no Plenário do Congresso Nacional. Então, peço o apoio dos 

Srs. Parlamentares aqui.   
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 Eu já estive com o Presidente Renan Calheiros ontem, expliquei essa 

questão, conversei com sua assessoria. Ela acha que não interromperá a sessão. A 

sessão vai acabar de qualquer jeito. No ano que vem, haverá outra sessão 

legislativa, se houver ou não a votação da LDO.  

 Então, eu gostaria que nós trabalhássemos junto ao Presidente Renan 

Calheiros para que S.Exa. convocasse o Congresso Nacional. Nós aqui estamos 

cumprindo a nossa parte, estamos com o nosso cronograma em dia. Hoje ainda, os 

senhores coordenadores de bancada devem reunir suas bancadas para distribuir os 

recursos, 25%. Um bilhão e 250 milhões de reais serão distribuídos pelas bancadas, 

acrescendo nos atendimentos dos Relatores Setoriais, para que, a partir de amanhã, 

eu possa iniciar as decisões do Relator-Geral e entregar o relatório a tempo de nós o 

votarmos na segunda-feira, dia 14, conforme está em nosso cronograma.  

Na segunda-feira, nós votaremos aqui, na Comissão, o Relatório-Geral, 

porque o seu processamento é muito demorado. São muitas decisões, e o nosso 

sistema de informática requer algumas horas para processar o Orçamento, para que 

possamos enviá-lo à sessão do Congresso Nacional.  

 Então, queria pedir o apoio dos senhores no sentido de falarmos com nosso 

Presidente Renan Calheiros, a fim de que convoque a sessão do Congresso, e 

possamos votar o PPA.  

 O problema de não se votar a LDO é que não há autorização para a execução 

de um doze avos do Orçamento do Custeio do ano que vem. Então, vai se abrir o 

ano e não se vai poder executar o Orçamento. Quem autoriza aquela execução de 

um doze avos é a LDO.  

Então, é preciso haver um debate mais claro sobre as consequências dessas 

decisões que estão sendo tomadas. E nós vamos tocando aqui o Orçamento, Sr. 

Presidente. É do Estado brasileiro, não é da Oposição nem do Governo. O 

Orçamento é para todos: para os Prefeitos da Oposição, os Prefeitos do Governo, os 

Governadores da Oposição e do Governo. Todos têm reflexos para a Justiça, para o 

próprio Legislativo. É uma peça que interessa ao Estado brasileiro.  

 Portanto, quero agradecer à Oposição por seu posicionamento. Ela tem 

entendido que nós estamos querendo dar ao Brasil uma posição do que o 

Congresso pensa relativamente à aplicação dos recursos públicos. Nessa confusão, 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2668/15  09/12/2015 
 
 

 15

nessa crise política e econômica que nós estamos vivendo, um posicionamento claro 

do Congresso pode nos ajudar a arrefecer os ânimos.  

 Então, peço apoio de todos para que haja convocação do Congresso e 

possamos cumprir o que foi acordado: Entregar o Orçamento votado até do dia 17 

de dezembro aos brasileiros. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Tem razão V.Exa. Até 

porque o ano de 2015 precisa acabar.  

 Nós lemos dois relatórios, o do Turismo e o da Educação. Vamos abrir a 

discussão logo para o Turismo para aproveitarmos a presença de nossa Relatora ad 

hoc.  

 Eu quero passar a palavra ao Governador Gaguim.  

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

vamos apresentar um destaque, na área de Turismo, em defesa do Tocantins, onde 

há projetos importantes para o Estado. Então, nessa discussão, vamos apresentar 

destaque.  

 E quero parabenizar o Deputado Relator da Educação, pelo trabalho. Ao olhar 

detalhadamente, vemos que S.Exa. contemplou todos os Estados com critério. 

Apesar da escassez financeira que atravessa o nosso País, foi muito criterioso. 

Praticamente, as relatorias mais importantes são da saúde e da educação. Agora 

estou entendendo, Deputado, que não houve demora. Foi um trabalho criterioso 

mesmo, para não prejudicar nenhum Estado. Isso mostra o compromisso de V.Exa. 

com o Brasil. 

 Se houver jeito de apresentarmos um destaque para ajudar um pouco o meu 

Tocantins, eu vou ficar feliz. Mas parabenizo V.Exa. pelo relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Muito obrigado, 

Deputado Carlos Henrique Gaguim. 

 Eu só queria fazer uma observação ao sempre Senador Wellington Roberto. 

Em 1950, a Paraíba tinha 1 milhão 780 mil habitantes. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, eu não sou 

desse tempo, não. (Risos.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - E o Maranhão tinha 1 

milhão e 500 mil. Hoje, o Maranhão chega a 7 milhões de habitantes e, a Paraíba, a 
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3 milhões e 700 mil. Então, o Maranhão é um Estado sempre receptador de 

nordestinos. Os nossos irmãos são muito bem-vindos. Temos Municípios inteiros de 

paraibanos, como o Município que era Brejo Paraibano, hoje é Paraibano. Então, o 

Maranhão precisa de uma atenção diferenciada dos nossos irmãos nordestinos. Nós 

temos recebido muitos cearenses, muitos rio-grandenses, muitos paraibanos, muitos 

alagoanos, muitos pernambucanos. Então, o Maranhão é essa diversidade de 

nordestinos que estão lá.  

  Com a palavra Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Deputado Pedro Fernandes, que ora 

preside esta sessão da Comissão Mista de Orçamento, estou aqui analisando o 

relatório realizado pelo Senador Davi Alcolumbre, do Turismo, e o que nós podemos 

constatar, rapidamente, é que o Turismo poderia ser facilmente, numa reforma, 

anexado a qualquer outro Ministério, porque não tem sentido nenhum esse 

Ministério ficar da forma como está hoje com relação ao Orçamento.  

 Para que nós tenhamos uma ideia — e olhem que o turismo é importante, o 

Brasil tem um potencial enorme, o nosso Estado, o Maranhão, tem um potencial 

grande —, se formos analisar o Orçamento, vamos ver que ele não está tendo valor 

algum. Digo isso porque, em 2014, foram liquidados 551 milhões de investimento; no 

ano de 2015, foi autorizado 1 bilhão 471 milhões, ou seja, o Turismo estava em 

evidência. E olhem que nós vamos ter, no ano que vem, as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro. Para o ano que vem, estão previstos no Orçamento somente 110 milhões 

de investimento. Se formos retirar as emendas de Deputados, emendas de bancada, 

o que vai sobrar para investimento direto do próprio Ministério vai ser muito pouco, é 

insignificante.  

 É um assunto que preocupa demais. Nós sabemos que, sem recursos, não se 

faz nenhum tipo de ação, ainda mais ações governamentais. O que nós podemos 

perceber é que no ano de 2016 praticamente não haverá nenhum investimento para 

incentivar essa indústria que não polui, essa indústria que gera emprego demais no 

nosso País.  

 A nossa Deputada Gorete sabe que o Ceará depende muito do turismo, 

logicamente, existe lá a indústria de confecções e outras indústrias, como a 

siderúrgica, mas o Ceará precisa muito do turismo. E vemos que não há 
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investimento. Como nós podemos dizer que o Brasil vai atrair mais turistas, até 

mesmo os turismo interno, se não há investimento nessa área tão importante?  

 Então, quero registrar aqui o meu desgosto com relação a esse Orçamento. 

Vejo que será um ano muito difícil para o turismo. Penso até que ele deveria ser, 

numa reforma política, logo anexado a outro Ministério. vão até diminuir mais as 

despesas de custeio, e deveriam ser jogadas essas despesas de custeio, que são 

altas, nos investimentos. Não tem nenhum sentido um País deste tamanho, o Brasil, 

com forte potencialidade de atração de turistas, vir com 110 milhões de 

investimentos. Eu acho que é um dos menores investimentos da Esplanada dos 

Ministérios.  

 Com relação à educação, eu gostaria de dizer ao nobre Relator que vou fazer 

um destaque. A nossa Universidade Estadual do Maranhão é uma universidade 

antiga, uma das mais antigas que nós temos no País. Ela começou como uma 

federação, e, na época do Presidente Sarney, ainda em 1965, foram criadas as 

primeiras faculdades, a primeira foi a Faculdade de Administração de Empresas, 

depois, a de Administração Pública, para formar os servidores públicos do Estado do 

Maranhão. Eu mesmo fui um dos alunos daquela universidade.  

 Essa universidade expandiu muito, e o Governo do Estado do Maranhão não 

tem recurso suficiente, embora tenha assegurado, na Constituição do Estado do 

Maranhão, que 10% dos recursos arrecadados de receitas próprias e transferências 

constitucionais se destinem à universidade. Mesmo assim, a universidade não tem 

como se manter, é um recurso muito pequeno. Ela está em quase todos os Estados 

do Maranhão; nós temos 217 cidades, e a Universidade Federal do Maranhão está 

em 180 cidades do nosso Estado. É de uma universidade que nós precisamos. Não 

há desenvolvimento sem educação, não há. Então, nós precisamos rever esse valor. 

Nós vamos apresentar um destaque. Espero que V.Exa. nos atenda. O 

Maranhão é um Estado que precisa muito do apoio do Governo Federal. É para isso 

que existe a Federação.  

 Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Obrigado, Deputado 

Hildo Rocha.  
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 Quero dizer aqui mais uma vez ao Deputado Wellington Roberto que quem 

comandou o Maranhão por mais de 40 anos foi o Vitorino Freire, paraibano, um 

grande politico do Maranhão, Senador por muito tempo. E o Cafeteira, do Maranhão.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O Governador Cafeteria também. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - E um dos maiores 

poetas do Maranhão é o José Chagas, da Paraíba também. 

 Muito obrigado, Deputado. 

 Com a palavra o Deputado Giuseppe Vecci. 

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - Sr. Presidente, gostaria aqui de 

sensibilizar o nosso Relator da área de educação para um destaque que nós 

estamos fazendo, o Destaque nº 9, da bancada do Estado de Goiás, em relação ao 

transporte de alunos.  

 A bancada do Estado de Goiás, Sr. Relator da área de educação, apresentou 

uma emenda solicitando 100 milhões, mas esse valor foi reduzido para 1 milhão e 

500 mil. Um milhão e quinhentos mil para fazer transporte de aluno em um Estado 

do tamanho de Goiás é a mesma coisa que nada.  

 Então, a bancada apresentou o Destaque nº 9, mas gostaríamos que V.Exa. 

revisse esse valor, colocando recursos que possam efetivamente contemplar o 

transporte escolar dos alunos da área rural do Estado de Goiás. 

 Era isso. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Muito bem. 

 Eu queria dizer que o Deputado Hildo Rocha tem razão quando fala sobre o 

turismo. Só os cemitérios da França recebem mais turistas do que o Brasil. Esse é 

um dado interessante e serve para refletirmos. Se nós não tivermos investimentos 

no turismo, dificilmente vamos reverter essa situação.  

 Passo a palavra à Deputada Professora Dorinha, para discutirmos o tema 

educação.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

não tenho condições de discutir, ainda não.  

Gostaria, com eu disse, que a reunião fosse suspensa. Ou, se quiserem, em 

caráter... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - V.Exa. não gostaria de 

discutir algo sobre turismo, enquanto nós discutimos educação? Aí aguardaríamos 

um pouco. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Deputado, eu sou uma só. Se eu for discutir turismo, eu não vou ver a educação, 

que eu preciso fechar.  

Eu entendo que o correto seria suspender a reunião por 15 minutos. Não há 

ninguém, está evidente a falta de quórum aqui. Eu não estou pedindo para encerrar, 

só para termos condição de discutir.  

O relatório da área de educação é extremamente importante. Eu estou vendo 

aqui os assessores, nós estamos trabalhando há um tempão. Agora, nós 

precisamos ter tempo. Infelizmente, não se cumpriu nenhum dos prazos.  

Então, pelo menos que se discuta turismo ou que se interrompa por 15 

minutos, para termos condição de, com boa vontade, votar o relatório da área de 

educação.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Deputada, com certeza, 

sem nenhum menosprezo aos outros Deputados, nós estamos aqui com uma das 

maiores autoridades em educação, que é V.Exa. Se nós começarmos a discutir com 

V.Exa., eu acho que faremos uma cobertura muito boa sobre a educação. 

Vamos passar a palavra à Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Nós sabemos que as votações 

aqui estão sendo por acordo e que nós estamos mantendo o mesmo quórum de 

ontem, as presenças são as mesmas de ontem. Quer dizer, esta é só uma 

continuação da reunião de ontem. 

 Eu queria me reportar aqui ao que o Deputado Hildo Rocha falou sobre o 

turismo. Em conversa com o Ministro do Turismo, S.Exa. me mostrou que realmente 

o nosso orçamento para turismo é o menor da América Latina. A Argentina, que é 

um país muito menor, que tem problemas até mais graves que os nossos, mais 

difíceis de serem resolvidos, tem um orçamento para turismo três vezes maior do 

que o nosso. O mesmo acontece no Chile e nos demais países da América Latina. 

Então, é muito importante vermos isso aqui. 
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O que acho que ainda é uma esperança é a possibilidade de aprovação, pela 

Casa, do projeto de legalização dos jogos de bingo no Brasil. Isso irá estimular o 

turismo e atrair mais dinheiro estrangeiro para cá. O estímulo à geração de recursos 

para o turismo tem que ser levado mais a sério, tem que melhorar, porque num País 

do tamanho do nosso, com um orçamento para turismo desse tamanho, fica quase 

inviável, realmente, ser Ministro do Turismo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Bom dia a todos. 

 Concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  - Obrigado, Sra. Presidente. 

 Sobre a questão do turismo, eu quero voltar à discussão trazida pelo 

Deputado Hildo Rocha sobre a necessidade ou não de se manter um Ministério com 

um orçamento desse tamanho. É um Ministério importante, mas fica sem 

importância a partir do momento em que não tem recursos para investimento. Nós 

precisamos, realmente, mostrar ao Brasil este Brasil que nós temos, principalmente 

na área turística. 

 Durante a Copa do Mundo, eu lembro que conheci alguns sulistas, que 

disseram, Deputada Gorete Pereira, que não sabiam que o Nordeste tinha uma 

cidade como Fortaleza. Ficaram encantados com a cidade de Fortaleza.  

Então, nós precisamos de um Ministério que realmente invista na promoção 

do turismo interno, porque eu acho que o Brasil precisa conhecer o Brasil. 

 Agora mesmo, nós estamos com uma exposição, ali no corredor de acesso ao 

plenário, sobre as belezas naturais do Maranhão, principalmente a Chapada das 

Mesas e os Lençóis Maranhenses. São áreas realmente belíssimas, que precisam 

de infraestrutura para receber melhor o turista. Nós até já podemos recebê-lo, mas 

precisaríamos de mais investimentos.  

Acho que todos os Estados se ressentem disso. Então, é preciso haver uma 

discussão. 

 Na área de educação, eu tenho levantado uma tese. Embora ninguém a tenha 

escutado, eu volto a dizer. Eu vou ao Ministério da Educação e vejo um Ministério 

enorme. Eu vou ao Ministério da Ciência e Tecnologia e vejo um Ministério, 

Deputado Hildo Rocha, pequeno. Por que não colocar o ensino superior no 
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Ministério da Ciência e Tecnologia, já que muitas questões de financiamento da 

educação superior estão lá? Assim, nós poderíamos equilibrar esses Ministérios. 

 Poderíamos ter um Ministério da Educação mais voltado para o ensino 

básico. Hoje, esse Ministério prioriza o ensino superior e deixa a base sem nenhuma 

prioridade. Por isso que, talvez, haja esse desastre na educação brasileira. Mas se o 

Ministério da Educação focasse mais no ensino básico, se dedicasse mais a isso, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia poderia promover as universidades. 

 Então, eu acho que o Brasil precisa de um choque de gestão, precisa 

realmente acabar com essas “igrejinhas” que existem em todos os Ministérios. Fico 

sempre repetindo isso, mais como uma questão de gestão. Nunca nós vamos dar 

prioridade à educação básica se nós a deixarmos sempre no bolo, misturada aos 

interesses do ensino superior. 

 Eu acho que o Congresso tem de dar a sua contribuição. Acho também que 

nós precisamos focar nesses Ministérios que realmente dão respostas muito 

rápidas, como é o caso do Ministério do Turismo. O Ministério da Educação já tem 

uma resposta mais lenta, mas também precisa dar uma resposta.  

 Por exemplo, a área de segurança pública precisa de mais investimentos. É 

necessário colocar mais policiamento nas ruas. Porém, com certeza, por meio da 

inclusão e da educação, podemos ajudar, e muito, a segurança pública. 

 Sra. Presidente, só para V.Exa. ter uma ideia — não é um levantamento muito 

científico, mas dá para chamar a atenção —, 90% da população carcerária de 

Pedrinhas, no Maranhão, têm de 18 a 29 anos, e ninguém tem ensino médio. Veja 

V.Exa. como estamos carentes nessa área do ensino básico. 

 Então, nós precisamos focar muito na questão da educação, principalmente 

no ensino básico e na educação pública.  

Essa é a minha singela contribuição. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Antes de o Relator falar, 

eu quero que as pessoas estejam bem atentas à essa fala do Deputado, porque 

essa sugestão permeia todas as discussões da Casa que envolvem a educação. 

 O tratamento dado hoje ao ensino superior no País está bem longe de ser o 

ideal para que possamos ter profissionais contemplados com educação decente, e 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2668/15  09/12/2015 
 
 

 22

com assistência pedagógica à altura do que se precisa. As universidades são todas 

maltrapilhas e maltratadas. O setor de pesquisa, então, é um vexame. 

 Acho que devemos levar em conta a proposta que o Deputado acabou de 

trazer, de passar o ensino superior para a área de ciência e tecnologia. Esta é uma 

oportunidade de debater o assunto. Até podemos sugerir que esse debate seja 

ampliado no Plenário da Casa. Com certeza, no aprofundamento da estrutura do 

ensino superior, que tem que ocorrer, deveria haver um olhar muito mais atento do 

Governo, inclusive na parte orçamentária,. 

 Eu parabenizo V.Exa., Deputado. Estava dizendo ao Relator da importância 

dessa proposta. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É verdade. A solicitação do 

nosso nobre Deputado Pedro Fernandes é pertinente. Nós vamos analisá-la aqui 

com os consultores. Eu posso lhe garantir que, depois dessa análise, vamos incluir 

na conclusão do nosso relatório, o.k.? 

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

Deputado Giuseppe Vecci. 

 O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - Sra. Presidente, eu acho que essa 

discussão de alocar em outro Ministério é pertinente, mas há uma questão 

estrutural. Na verdade, nenhum Ministério tem muito recurso, porque a maioria dos 

recursos do orçamento são para pagamento de juro, quase a metade do orçamento, 

45%, e para amortização. Um pouco mais ocorre na outra grande rubrica, a 

previdência.  

Para resolver a questão da educação, para haver mais dinheiro para turismo, 

para deixarmos de dizer que o Brasil tem grande potencial turístico, quando 

potencial sem infraestrutura concreta não nos traz benefícios —, 6 milhões de 

turistas estrangeiros no Brasil é um número pífio diante do fluxo de turistas em 

âmbito mundial —, certamente temos que passar por uma discussão mais ampla do 

orçamento. 

Primeiro, temos de ter coragem de enfrentar a previdência, precisamos 

efetivamente diminuir o déficit da previdência. Eu quero dizer aqui uma coisa óbvia. 

Ficar velho é bom, porque só fica velho quem não morreu novo. Então, ficar velho é 

bom, mas todo mundo quer se aposentar novo. Mas essa conta não fecha.  
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É preciso que o Congresso, a par das conquistas da classe trabalhadora, por 

todo o trabalho feito, enfrente isso de frente, com coragem, sabedor de que isso traz 

desgaste, mas que é fundamental para que nós possamos trabalhar. Essa é a 

segunda grande conta.  

Mas e a primeira grande conta do orçamento? Nós estamos aqui discutindo 

turismo, que é zero vírgula pouco. Vamos discutir o maior orçamento que nós temos 

aqui, o da educação: 3,7%, 3,8%. E os 45% para pagamento de juro e amortização 

da dívida? Então, não há como ficarmos discutindo migalhas do orçamento, como 

estamos vendo aqui, enquanto 70% desse orçamento estiverem basicamente em 

duas grandes contas.  

Todos nós sabemos da importância, em determinados momentos, de se 

aumentar juro para diminuir demanda, para poder frear um pouco o processo de 

inflação, mas não podemos nos matar da forma como está ocorrendo no Brasil.  

Então, é necessário que haja uma discussão mais ampla sobre o orçamento, 

para que nós possamos alocar mais verbas e recursos para educação, ciência e 

tecnologia, turismo, cultura, etc. Essa discussão tem que passar, necessariamente, 

pela grande conta de juros que o País está pagando ao longo do tempo e agora 

cada vez mais. A previsão é de que chegue a 70% do PIB o estoque da nossa 

dívida.  

Essa é uma situação estrutural, que eu acho que caberia certamente à 

Comissão Mista de Orçamento discutir, porque ela, sim, traz no seu bojo 

possibilidades de que nós venhamos a alocar recursos para áreas que nós 

entendemos ser prioritárias.  

Obrigado, Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Presidente Rose de Freitas, eu poderia 

ter a palavra? Sou o Deputado Vitor Valim. 

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

O SR. DEPUTADO VITOR VALIM - Sra. Presidente, nesta Comissão temos 

grandes Deputados cearenses — vejo aqui o Deputado Danilo Forte e a Deputada 

Gorete Pereira.  

Acho que é melhor fechar o Ministério do Turismo ou fazer sua junção com 

qualquer outro Ministério, porque o turismo é que fomenta a economia 
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principalmente no meu Nordeste. Eu posso falar do meu Ceará, de Fortaleza e de 

toda a região metropolitana. Lá é o turismo que gera emprego. A nossa economia 

gira em torno do turismo, não só a do Estado do Ceará mas também a do Estado do 

Maranhão e a de outros Estados. 

 Há uma série de obras paradas no meu Estado, como a revitalização da 

Beira-Mar. Apesar de haver uma divergência clara com o Prefeito da cidade, eu não 

posso deixar de pensar no meu Estado, no meu Governo. Então, eu não consigo 

entender esta discrepância na forma de pensar do Governo Federal, Deputado 

Danilo Forte: se querem gastar, vão gastar milhões, bilhões, nas Olímpiadas, 

visando ao turismo no Brasil, mas o Brasil não se resume ao Rio de Janeiro, o Brasil 

é continental. 

 Então, se o meu Nordeste ficar com a capacidade de investimento pífia, com 

o orçamento de 110 milhões, eu acho melhor fechar o Ministério do Turismo. O 

Estado do Ceará vai padecer muito — já está padecendo — com obras paradas há 2 

anos. O maior cartão postal do meu Estado, que é Fortaleza, está com obra parada 

há 2 anos por falta de recursos federais, apesar dessa parceria junto ao Ministério 

do Turismo. No ano que vem, com investimentos de 110 milhões, o meu Estado do 

Ceará, além de sofrer com a seca, vai sofrer também, mais ainda, com a falta de 

investimentos. 

 Muito obrigado, Senadora. 

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

discussão. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Está 

encerrada a discussão de quê? 

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

discutindo o relatório do Deputado? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Não, 

Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Os destaques são feitos 

durante o processo de discussão. Eu estou seguindo religiosamente a lista dos 

inscritos. O último inscrito foi o Deputado Valim. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2668/15  09/12/2015 
 
 

 25

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Não, 

Sra. Presidente, Depois de toda a confusão, eu só queria entender. Eu estou 

fazendo o que foi combinado, estou olhando o relatório da educação. 

 Então, a minha pergunta é: está encerrada a discussão de qual... Do turismo? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - S.Exa. foi Relatora ad hoc do 

turismo. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Eu fui 

Relatora ad hoc. É por isso. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ah, V.Exa. foi Relatora! 

Eu não sabia. Eu estava conversando com o Relator, que estava me informando. Eu 

estava acompanhando o relatório na Mesa. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Ela foi Relatora ad hoc. 

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

discutindo o turismo? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Isso. 

Eu fui Relatora ad hoc. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tudo bem. Esta lista 

aqui é de discussão? Eu tenho que seguir a lista dos inscritos. Eu não posso ficar 

oferecendo o uso da palavra. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Mas aqui é um mix, Sra. 

Presidenta. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Na 

verdade, Sra. Presidente, quando a sessão foi aberta, não havia ninguém aqui. Só 

estávamos eu e o Relator. Então, eu pedi que a sessão fosse suspensa, em vez de 

pedir o que seria correto, o encerramento, devido à boa vontade e ao acordo que 

nós fizemos. 

 O Relator terminou a leitura do relatório da educação, eu fui à Mesa, fiz a 

leitura do relatório do turismo, ad hoc. Para ganhar tempo também, porque não 

havia quase ninguém, foi aberta a discussão aleatória para podermos depois 

retomar o ritmo normal. Deveríamos, eu imagino, fechar primeiro o turismo e depois 

retomar a educação. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria de explicar o 

que aconteceu. Sem recriminar pessoas, aqui na mesa está o papel da Área 

Temática III — Educação e Cultura. Quando eu cheguei, ele me apresentou a lista 

de oradores e eu segui o que estava na mesa dele. Debaixo deste papel, está o 

turismo. Nós seguimos a sequência que está na mesa. Eu peço desculpas pelo 

equívoco e distração da nossa assessoria. Nós vamos voltar ao turismo.  

 V.Exa. não estava sentada aqui, lendo o relatório? Sempre, quando está na 

mesa, acompanhamos.  

 Nós estamos apresentando os destaques agora. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Foi 

combinado que eu saísse. Por isso eu saí. 

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

Dorinha, muito obrigada. 

 Continua em debate o turismo. 

 Alguém mais deseja discutir o turismo? 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, eu 

apresentei um destaque. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Logo depois de 

apreciado o relatório, ressalvados os destaques, nós iremos votá-los. 

 Ninguém mais quer fazer uso da palavra? 

 Então, está encerrada a discussão. 

 Deputada Dorinha, V.Exa. gostaria de fazer alguma consideração em relação 

à questão levantada pelo Deputado Valim sobre a precariedade dos recursos? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Sra. 

Presidente, na verdade, como eu fui Relatora ad hoc, no relatório já foram 

explicadas as limitações orçamentárias e as recomendações feitas pelo Relator 

Setorial ao Relator-Geral. Na verdade, o Deputado Gaguim solicita um volume maior 

de recursos para uma ação que é importante, é lógico, para o meu Estado também. 

De acordo com o que está registrado no Orçamento, não existe disponível nenhum 

recurso dentro do Ministério do Turismo.  

 Com a leitura do destaque, teria que ser discutido e visto inclusive com o 

próprio Relator-Geral se é possível fazer algum tipo de acréscimo a posteriori. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Foram apresentados, 

Relatora, dois destaques. Eu queria que V.Exa. tomasse conhecimento deles. Seria 

bom que V.Exa. retornasse à mesa. 

 Onde estão os destaques? Já estão com a assessoria os dois destaques 

apresentados. (Pausa.) A Relatora vai analisá-los para respondê-los, embora já 

tenha afirmado a limitação de recursos. 

 Vamos colocar em votação o relatório apresentado, ressalvados os 

destaques, primeiramente na Câmara. 

 Senador Gurgacz, por favor. 

 Em votação a Área Temática VII — Turismo. 

 Em representação na Câmara dos Deputados. Os que tiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Os que tiverem de acordo permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado o relatório, ressalvados os destaques. 

 Vamos passar, então, aos destaques. 

 Com a palavra a Relatora. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, em que pese a importância do turismo para o nosso País, e obviamente 

seriam pertinentes as emendas de bancada do Tocantins e de Roraima, eu queria 

lembrar que o orçamento inteiro para o Ministério do Turismo, EMBRATUR e toda a 

sua estrutura é de 132 milhões. Os recursos destinados foram da ordem de 132 

milhões para o total do Ministério do Turismo. V.Exa. fez uma emenda, só para o 

Estado do Tocantins, de 110 milhões. Então, se fechassem o Ministério do Turismo, 

ainda haveria dificuldade em atender os dois pedidos. 

 A emenda de Tocantins foi um pedido de 100 milhões, que foi atendido com 7 

milhões e 450 mil. A emenda do Estado de Roraima era de 110 milhões, mas foi 

atendida com 4 milhões e 460 mil. 

 Eu queria só ponderar que é impossível atender esses pedidos, uma vez que 

o orçamento inteiro destinado ao Ministério do Turismo é de 132 milhões. Então, nós 

não temos recursos disponíveis. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Minha Relatora, eu 

apresentei o destaque de 20, que já foi protocolado. De 20, tirando 7, ficam faltando 

13. Vamos ver se conseguimos pelo menos 3 a mais. Dá uma mexida aí. Nós 

tivemos a oportunidade de ter V.Exa. como Relatora. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu não tenho autonomia para fazer isso. 

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

preciso fazer isso em socorro à Relatora, mas S.Exa. acabou de dizer o número que 

tem do relatório inteiro. São dois destaques de 100 milhões. Se só existem 130 

milhões, como ela pode atendê-los? 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, só para 

se ter uma ideia, eu fiz um levantamento e constatei que nos últimos 10 anos esses 

outros Estados receberam mais de 600 milhões para o turismo e o Estado de 

Tocantins não recebeu nada. Então, eu tenho que...  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Meu estado, o Espírito 

Santo, também não recebeu.  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - É. Mas eu estou lutando 

pelo meu. Eu fiz o levantamento... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos ouvir a Relatora, 

que tem poder de decisão. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

não tenho, na verdade, esse poder porque sou Relatora ad hoc, não trabalhei no 

relatório do turismo.  

Eu queria só dizer que, na verdade, olhando todas as bancadas e as 

emendas apresentadas, Deputado Gaguim, nenhum Estado recebeu, nessa 

designação atual, para o turismo... O Estado que mais recebeu proposta foi o Piauí, 

com 9 milhões e 900 mil. No geral, todos os Estados ficaram com algo em torno de 3 

milhões. O Estado de Tocantins foi um dos que mais recebeu.  

Eu compreendo, gostaria de recomendar ao Relator-Geral que verificasse 

isso. Fui informada também que a bancada do Estado de Tocantins vai ter um 

adicional para distribuir em ações prioritárias. Depois eu posso informá-los. 

Podemos tentar atender, para beneficiar o Estado.  
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Lógico que eu tenho todo o interesse. Infelizmente, o Ministério teve um corte 

gigantesco. Toda a área de turismo do País terá 132 milhões.  

Eu queria pedir essa ponderação. Nós vamos tentar encaixar isso. Faço uma 

recomendação ao Relator-Geral para ampliar o atendimento nessa área de turismo. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O Estado vai agradecer 

a V.Exa. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE -

Agradeça, por favor. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, Sra. Presidente, para 

ajudar. 

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

sugestão ao Deputado Gaguim. Existe o recurso das bancadas. Os coordenadores 

deverão se reunir até às 14 horas, conforme a Deputada disse. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

falei com ele. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. se concentre 

nessa demanda. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Ele é 

Coordenador da bancada. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O.k. Concordei 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. é Coordenador 

da bancada? 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sou. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Meus parabéns! 

Com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Meu pedido pela ordem é só no 

sentido de agilizarmos o trabalho e parabenizar a Deputada Dorinha. S.Exa. não 

tinha nada a ver com a história, foi pega de surpresa para dar agilidade ao processo 

e fez um belo relatório. Agora vamos pressionar o Relator-Geral, Deputado Ricardo 

Barros, para buscar solução para Tocantins. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Obrigada, Deputado. 
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  A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Agradeço à Deputada 

Dorinha.  

Vamos passar à votação. Não sei se é o caso de colocar o requerimento de 

votação em globo, pois são apenas dois destaques. Acho que podemos colocar o 

relatório de S.Exa. diretamente em votação, com a rejeição dos destaques.  

Em votação na Câmara dos Deputados o parecer da Relatora. 

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

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Agradeço mais uma vez à Deputada Dorinha. 

Eu queria destacar que nós estamos discutindo o relatório da educação, que 

merece atenção profunda, por se tratar de um relatório elaborado pelo Deputado 

Wellington Roberto. S.Exa. estará aqui para dirimir as dúvidas. Eu gostaria, não 

desprezando os demais, que V.Exas. estivessem atentos a esse relatório, porque 

dele depende fundamentalmente o funcionamento da educação no País, tão 

maltrapilha e maltratada.  

Para discutir, com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Deputado 

Wellington Roberto, sem sombra de dúvida a educação é a base...  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço a atenção do 

Plenário, por favor. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sr. Relator, a educação, sem dúvida nenhuma ...  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Se tivesse uma 

“senhora” aí eu ficaria feliz. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, com todo o respeito. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. me chamou de 

senhor. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu disse Sra. Presidente, Sr. Relator. 

Pelo menos é o que estou visualizando aqui. Mas o mundo hoje está muito moderno, 
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integrado. Eu não lido com preconceitos de gênero, sou pela igualdade em todos os 

sentidos, respeito a todos. A educação é para garantir o respeito, para garantir a 

cidadania, para garantir o desenvolvimento científico, cultural, intelectual e 

econômico das regiões menos favorecidas. O exemplo do mundo: todos os países 

que conseguiram reverter o ciclo de pobreza... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, o Deputado 

tem preferência na palavra dele, não vai dividir atenção com celulares e com 

conversas paralelas. 

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

 Todos os países do mundo que conseguiram reverter o ciclo da pobreza o 

fizeram com investimentos maciços na educação, desde a Coreia, que é o bom 

exemplo, mas não é só isso, a todos os países, inclusive do pós-guerra. Nós não 

podemos ter uma mentalidade diferente. O País teve um ciclo de crescimento do 

ensino universitário, uma expansão da rede universitária tanto no setor público como 

no setor privado, que tem garantido melhor qualificação para os nossos jovens, tem 

permitindo-lhes ocupar melhores espaços no mercado de trabalho, dentro desse 

crescimento, desse desenvolvimento cultural e intelectual que lhe é permitido, e nós, 

Deputados do Estado do Ceará, um Estado cravado no meio do Semiárido 

nordestino, um Estado que tem, inclusive, na educação, se destacado como um 

Estado cuja juventude é muito aguerrida, haja vista o feito de o Estado ser o que 

mais aprova no Vestibular do ITA, um dos mais difíceis do Brasil, um dos mais 

seletivos... O Estado do Ceará é o que mais fornece alunos para o ITA, 

demonstrando o desejo desses jovens de ter acesso ao ensino universitário.  

 A Universidade Federal do Ceará tem um programa fabuloso de expansão 

com a interiorização dos campi universitários. Conseguiu implantar um campus de 

sucesso na cidade de Sobral. A Universidade Federal do Cariri é fruto, é filha da 

Universidade Federal do Ceará. A UNILAB, a Universidade de Integração dos 

Afrodescendentes, em Redenção, também é fruto exatamente do desenvolvimento 

da expansão da Universidade Federal do Ceará. Agora, no presente momento, a 

Universidade Federal do Ceará está concluindo três campi universitários: de 

Crateús, de Russas e de Itapajé, que tem a história magnífica do legado de um filho 

pobre da cidade, Zé Maria Melo, que saiu de Itapajé em busca de oportunidades, foi 
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para o Rio de Janeiro. Lá conseguiu fazer fortuna e deu como legado para a cidade 

um equipamento, um imóvel orçado hoje em mais de 30 milhões de reais para 

abrigar um campus universitário já com algumas instalações construídas que 

precisam ser concluídas.  

 Nessa primeira fase da conclusão nós conseguimos arrancar 15 milhões este 

ano do orçamento do MEC para concluir o que já está feito, mas precisamos de mais 

recursos para os refeitórios e para os alojamentos dos alunos, dos professores e dos 

servidores. 

 Nesse sentido, compreendendo a preocupação do Deputado Wellington 

Roberto, da Paraíba, que também conseguiu desenvolver, a partir da expansão do 

ensino universitário, no eixo Cajazeira, Pombal, Sousa, Campina Grande e João 

Pessoa, onde estão instalados os campi da Universidade Federal da Paraíba... 

Desde a minha adolescência o campus de Campina Grande é uma referência no 

ensino, principalmente a Escola de Engenharia, na nossa época. Temos certeza de 

que o Deputado Wellington Roberto será sensível à possibilidade de abrigarmos um 

pouco mais de recursos dentro do seu relatório setorial para fortalecer essa ação 

para concluir os campi universitários, principalmente nas cidades de Itapajé, Russas 

e Crateús. Esse é um pleito da Universidade Federal do Ceará, é uma emenda da 

bancada do Estado do Ceará e é um pleito de todos os cearenses, que têm a 

compreensão clara da importância da implantação dessas universidades na sua 

interiorização. Para nós, apenas 5 milhões, como está lá destacado na rubrica do 

orçamento para a expansão da universidade, é muito pouco. 

 Nós pedimos uma emenda de bancada de 150 milhões e precisamos de, no 

mínimo, 60 milhões para cumprir o orçamento de 2016.  

 Então, diante dessa situação, o que eu pediria, neste momento, é que o 

Relator fosse sensível à possibilidade de, pelo menos, nos atender com um pouco 

mais para que, a partir daí, pudéssemos fazer uma intercessão junto ao Relator-

Geral, Deputado Ricardo Bastos, para que ele faça o complemento necessário para 

que tenhamos um orçamento capaz de viabilizar essa demanda, uma perspectiva, 

um desejo muito grande principalmente da juventude no Estado do Ceará. É o 

Destaque nº 17. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 17. Já foi 

apresentado. 

 As Deputadas Gorete Pereira e Professora Dorinha Seabra Rezende também. 

 Nós estamos lembrando que estamos na fase de destaques. Há o Deputado 

Milton Monti antes da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 Com a palavra a Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Eu gostaria de fazer um apelo ao 

Deputado Wellington Roberto. Eu apresentei os Destaques nº 14 e nº 15, 

exatamente o da Universidade Federal e o do Instituto Federal de Educação, nos 

quais tentamos fazer uma expansão maior. Eu não vou nem repetir tudo o que o 

Deputado Danilo Forte falou, mas a expectativa que estava gerando essa emenda 

no Estado do Ceará demonstra a enorme decepção em relação a esses 5 milhões. 

Por isso eu já tinha conversado antes com V.Exa. e solicitado que, nesses meus 

destaques, nº 14 e nº 15, V.Exa. nos atendesse com mais alguma coisa. O Instituto 

Federal poderia ficar com um pouquinho mais. Quinze milhões resolveriam o 

problema do Instituto. Foram pedidos também 150. Sabemos que houve uma 

diminuição muito grande, de 10 bilhões, na receita da educação. Estamos 

conscientes disso. Mas estamos solicitando que um Estado pobre como o Ceará, 

que só vê essa perspectiva de conseguir galgar alguma coisa em relação aos 

Estados do Sul do Brasil, tenha oportunidades maiores em relação ao seu ensino 

superior. Por isso, eu peço que V.Exa. faça alguma coisa no que diz respeito aos 

Destaques nº 14 e nº 15. 

 Obrigada, Relator. 

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

Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Cara Presidente, Senadora Rose de 

Freitas, caro Relator, Senador Wellington Roberto, os meus destaques são fáceis: 

são os de nºs 1, 2, 3 e 4. Nós fomos os primeiros da fila para demonstrar a nossa 

preocupação com... 

 O SR. SENADOR WELLINGTON ROBERTO  - Se V.Exa. estivesse no 

Conselho de Ética, teria prioridade, porque a corrida lá é grande para ser o primeiro. 
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 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Os primeiros que se inscrevem têm 

prioridade? 

 Portanto, vamos fazer uma similaridade aqui e também dar prioridade a esses 

destaques.  

 Na verdade, como Coordenador da bancada de São Paulo, nós, todos os 

anos, priorizamos duas áreas mais fortemente: educação e saúde.  

 Na área da educação nós temos, em São Paulo, as universidades federais, 

que passaram por um plano de expansão nos últimos anos, como aconteceu em 

todos os Estados brasileiros, e temos os institutos federais e as escolas técnicas 

federais, que também passaram por expansão nos últimos anos. 

 Eu não vou aqui voltar ao lugar comum. Quero concordar com as palavras do 

Deputado Danilo Forte e da Deputada Gorete Pereira, que falaram a respeito da 

importância da educação para sedimentarmos o futuro do nosso País.  

 Então, não preciso repetir o óbvio. O que eu quero apenas, caro Relator, caro 

Deputado, caro amigo, é pedir a V.Exa. que tenha uma atenção especial. Sei das 

restrições orçamentárias que nós estamos vivendo neste ano, sei que o cobertor é 

curto, mas nós temos o atendimento de um grande contingente de pessoas no 

nosso Estado. 

 Além disso, nós temos três emendas destinadas às universidades federais e 

aos institutos federais e também temos uma específica para uma universidade 

estadual, a Universidade Júlio de Mesquita, a UNESP. Nós temos três universidades 

em São Paulo, e todos sabem também que as universidades de São Paulo recebem 

pessoas de todo o Brasil. E vamos continuar fazendo isso, acho que também é 

papel do nosso Estado. Por isso, peço a V.Exa. que dê atenção especial a esse 

tema tão importante para o futuro do nosso País. 

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

Deputada Dorinha. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente, na verdade, eu insisto muito no debate. Eu gostaria de destacar o 

esforço que o Relator tentou fazer em uma área que está muito sacrificada. Eu fico 

muito incomodada. E não faço nenhum tipo de posição político-partidária, porque 

nunca fiz, mas a minha preocupação — e nós da Comissão de Educação já estamos 
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discutindo isso há algum tempo — é com a proposta orçamentária do Ministério da 

Educação. Isso me incomoda. 

 Eu sei que, na verdade, V.Exa. não tinha governabilidade sobre o que eu vou 

falar, mas o orçamento do Ministério da Educação em 2015 já é um orçamento muito 

ruim. Eu acho que todos os Deputados e Senadores sabem que estamos com um 

monte de obras paralisadas, sem pagamento. Há vários programas paralisados. O 

Brasil sem fronteiras é um programa de excelente qualidade. Houve redução de 

programas de formação de professores, o FIES, e outros programas que eu poderia 

aqui destacar. O PRONATEC teve uma redução enorme de vagas em relação a 

2015. Esses programas têm bons resultados e precisam de ajustes operacionais. Eu 

tenho minhas críticas a aspectos de alguns programas dos quais estou falando, mas 

são programas que têm cumprido um papel importante.  

 Quando nós recebemos a proposta de Orçamento do Executivo, a Comissão 

de Educação fez, com o apoio da Consultoria — inclusive o Sr. Cláudio Tanno 

acompanhou a realização disto —, uma nota técnica que mostrava o prejuízo da 

área da educação. Houve redução, por exemplo, de transporte escolar: na proposta 

que veio do Executivo, houve redução de 100%, foi zero para o transporte escolar, 

dentro do programa Caminho da Escola. Na educação infantil, houve 85% de 

redução. 

 As metas do plano nacional precisam ser cumpridas. É preciso garantir a 

presença da criança na escola. Nós temos a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, 

que determina o atendimento e a obrigatoriedade de que todas as crianças a partir 

dos 4 anos estejam na escola. Há falta de vaga, de estrutura. E o Orçamento que 

veio, proposto, já tinha um corte em relação a 2015 — que é um ano ruim — de 

quase 27%. 

 A minha surpresa ruim foi que desse relatório, com uma redução de quase 

27%, ainda houve um corte adicional. Na verdade, foi imposto pelo Relator-Geral, 

porque veio uma recomendação do Planejamento. Ou seja, o que era ruim ficou 

muito pior, muito pior! 

 Eu não posso deixar de mencionar isso e fazer um apelo ao Relator-Geral, 

que é quem hoje tem condição de socorrer a área: que S.Exa. olhe a educação! Um 

Brasil, pátria educadora, um Brasil com os resultados que ainda temos? Apesar do 
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esforço realizado por Estados, Municípios e pela própria União, nós ainda temos 

resultados de educação extremamente ruins. Nós temos ainda muita criança fora da 

escola, meninos estudando em escolas que não poderiam ser chamadas de escola, 

sentando em tocos, em situação totalmente inadequada, com professores 

malremunerados, com uma estrutura ruim. Eu não preciso ficar repetindo isso aqui! 

 A educação infantil em 2015 tinha um orçamento autorizado de 4 bilhões de 

reais. O que está ficando hoje são 503 milhões reais, para um país do tamanho do 

nosso, com a diversidade e com a obrigatoriedade de cumprimento do atendimento 

à Emenda nº 59, de 2009, com o atendimento obrigatório à criança! Não dá para o 

Prefeito ou o Secretário de Educação ou a escola mandarem a criança para casa: 

“Não vou atender.” O Ministério Público está na cola, têm que cumprir. A Emenda nº 

59, de 2009, é clara! 

 De 4 bilhões de reais, em um ano ruim, caiu para 503 milhões de reais. Na 

educação básica, os quase 2 bilhões de reais — 1 bilhão e 971 milhões — que nós 

tivemos em 2015 caíram para 827 milhões de reais. É uma redução extremamente 

drástica para a educação básica! Para o apoio à educação básica, o mesmo: os 704 

milhões de reais, que é a parte para construção e estruturação das escolas, caíram 

para 112 milhões de reais. Para a formação de professores, houve um corte 

gigantesco no programa do PIBID! 

 Eu não tenho como votar um relatório dessa natureza. É lógico que nós 

vamos discutir e votar, mas vou faço este apelo ao Relator-Geral.  

 E por que isso me incomoda tanto? O Ministro Mercadante esteve na 

Comissão de Educação, onde disse — e em sua posse S.Exa. também disse isto: “A 

bola agora está com Congresso. Vocês podem cumprir, mexer, organizar para o 

cumprimento do Plano Nacional. Vocês têm essa autonomia.” Não é verdade. 

 Eu sei que V.Exa. fez um corte ou uma redução na parte de estrutura de 

pessoal do próprio Ministério da Educação, o que eu entendo importante, porque 

teve uma margem pequena. Mas, olhando para o conjunto — e estou falando só de 

educação básica, mas V.Exa. sabe dos cortes que foram promovidos na educação 

como um todo —, isso me preocupa. A mensagem é esta: “Vocês estão com a 

responsabilidade, vocês podem fazer.” Só que isso não adianta, se nós não temos 

elementos para fazer nenhum tipo de revolução. Não se pode buscar em outra área.  
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 Por isso, faço este apelo de recomendação, de boa vontade do próprio 

Relator-Geral também, para nos auxiliar. Nós não podemos entrar em 2016 com 

uma proposta de orçamento que consegue ser pior do que a de um ano muito ruim, 

que é o ano de 2105. O ano de 2015 já é muito ruim! 

 Eu vou citar uma situação particular — e sei que não foi determinação de 

V.Exa. O meu Estado do Tocantins é um Estado jovem, que tem problemas 

imensos. Está no coração do Brasil, atende ao País inteiro. Tem um curso recente 

de medicina, mas já com 4 ou 5 turmas, e vários outros cursos na área de saúde. Há 

a proposta de construção de um hospital universitário para lá. O Ministério da 

Educação alocou 8 milhões de reais. Para o Estado do Rio Grande do Sul, também 

há uma proposta de construção de um hospital universitário, para o qual foram 

alocados 100 milhões. A situação mostra a diferença. O Tocantins está na Região 

Norte, mas nós não vamos fazer um hospital de palafita, não vamos fazer um 

barraco. O hospital tem um bom projeto. 

 Este é o apelo que faço, no sentido de haver bom senso. Não sei se é 

possível fazê-lo, mas, independentemente desta minha questão particular, eu 

gostaria de fazer este apelo, para que juntos pudéssemos buscar o que é possível, 

no limite do Relator Setorial — mas faço o apelo também ao Relator-Geral. 

 Eu acho que, pela primeira vez, a educação entrou como um dos eixos do 

PPA. Nós temos um plano nacional aprovado. A Presidente e toda a sua estrutura 

de Governo adotam o lema Pátria Educadora, que muito nos honra, mas não há 

como mostrarmos isso para o País! O orçamento da educação sofre um corte, em 

algumas áreas, que passa de 85%. E são áreas estratégicas! Eu não estou falando 

de perfumaria, não! Eu estou falando de creche, de escola, de educação infantil, de 

educação básica, que atende à maioria dos brasileiros. Nós temos na educação 

básica mais de 55 milhões de alunos, eu acredito! 

 Este é um apelo e, na verdade, um desabafo e um pedido, para que 

possamos rever essa situação. Olhando o quadro comparativo, houve um corte do 

que já era ruim. O ano de 2015 foi ruim. O que veio foi ruim, pior do houve em 2015. 

E aí vem um corte do que já veio muito ruim! 

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

Deputado Caio Narcio. 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, entendo que o Sr. 

Relator está tendo uma missão inglória de fazer cortes no que era o slogan do 

programa deste Governo. Se o ano atual já foi ruim, o que se constata aqui é que o 

ano que vem vai ser muito pior. Talvez, se o Governo permanecer aí — é algo que 

não cabe diretamente só a mim, mas a minha escolha já está feita —, vai ter que 

mudar o slogan. Vai ter que se mudar o slogan do Governo, porque a Pátria 

Educadora deste ano foi “pátria enganadora”, e, no ano que vem, tem que ser 

“educação inexistente”. Os números que estão aqui são números não de decréscimo 

na educação, não: são números de falência da educação, falência da educação! 

 Eu vou dar alguns exemplos de variação que nós vemos, pois é importante 

mostrarmos aqui. No funcionamento das instituições federais com educação 

profissional e tecnológica, comparando-se com o ano de 2015, nós temos uma 

variação de menos 15%. Na formação de profissionais da área científica e 

tecnológica, nós temos menos 59% na variação. Não é fazer um ajuste de acordo 

com as condições, não: é acabar com o programa! 

 Vamos dar outro exemplo. Na expansão e reestruturação de instituições 

federais de educação profissional e tecnológica, a variação é menos 49%, sem falar 

que, no apoio à rede pública não federal de educação profissional e tecnológica, 

zeraram o programa. Não foi uma redução, não: zeraram o programa! É a falência 

da educação o que está colocado aqui. 

 Eu tenho certeza de que o Relator fez o melhor que pôde. Agora, com os 

cortes que estão colocados aqui, nem com mágica se resolve! Além disso, o 

Governo manda fazer uma reserva para o superávit. Então, o que já era ruim — 

concordo com a Deputada Dorinha — ficou pior ainda. 

 Essa peça tem que ser assim chamada: “A falência da educação no Brasil”. O 

Sr. Ministro Mercadante disse: “Isso cabe agora ao Congresso.” Cabe ao Congresso 

fazer o quê? O que nós vamos fazer com esta peça aqui? Bater palmas? Apoiar 

calado? 

 Vou além, há algumas leituras aqui: o FNDE — Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação vai ter uma redução de 26%, e a CAPES, de 15%. 

 Sra. Presidente, com a inflação do ano que vem e a deste ano já passando de 

dois dígitos, com os reajustes de salários, custeios e tudo o mais — nós estamos 
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comparando o Orçamento de 2014 com o de 2016 —, nós temos uma diferença de 

31%. São menos 31%. Há inversão financeira, queda de investimento em 51%. São 

51% a menos de investimento na educação no ano que vem. 

 Quanto aos cortes do Brasil — o Governo insiste em falar em superávit, mas, 

para mim, nós vamos ter no mínimo recessão de 3%, no mínimo —, se a recessão é 

de 3%, porque os investimentos na educação vão cair 50%? Esta é uma opção que 

está sendo feita aqui, a opção de cassar 50% de investimento na educação, 50% de 

investimento na educação! É a opção deste Governo. Esta peça é do Governo. 

 Então, Sra. Presidente, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo da 

minha indignação, dizendo que o problema não é com o Relator Setorial. O Relator 

nem com mágica conseguiria resolver isso. Mas quero dizer a V.Exas. que esta não 

pode ser chamada a peça da educação; temos que chama-la de “A falência da 

educação”. É o Brasil desistir da educação. São menos 51% de investimento na 

educação no ano que vem, é uma opção. O Governo optou por abandonar a 

educação. 

 Eu não poderia deixar de falar disso com repúdio — repúdio! —, porque essa 

escolha é a escolha de optar: se está ruim, sem educação vai ficar pior. Essa é a 

escolha, e o Governo vai pagar pela escolha de quem passou 12 anos falando que 

transformou a educação e, agora, decidiu deixar que falisse tudo o que fez. 

 Então, deixo aqui o nosso repúdio, sabendo do trabalho do Relator que, na 

medida do possível, fez o melhor que podia, mas realmente o Governo fez uma 

escolha para acabar com a educação no Brasil, e nós não podemos ficar calados a 

esse respeito. 

 Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - A palavra está 

novamente com a Deputada Dorinha. Em seguida, vamos ouvir o Relator.  

 Só um minuto, Deputada.  

 Desculpe-me, há o Deputado Izalci primeiro. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu também, Sra. Presidente, não poderia deixar 

de me manifestar, até porque já manifestei no plenário da Casa por diversas vezes a 

minha decepção em relação à questão do Orçamento da Educação. Eu sei que o 

Relator, realmente, fez um esforço muito grande, mas estava limitado à questão da 
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meta do superávit e à própria LDO. Mas o Governo precisa, pelo menos, reconhecer 

isso. O mais grave que acontece no País hoje é que o Governo não reconhece os 

erros que cometeu, e não se conserta nada se não se reconhece o que se erra.  

 Então, continuam com a demagogia. E eu questionei isso com o Ministro em 

relação ao slogan Pátria Educadora. Mas ele disse que não, que o Congresso 

poderia rever a questão do Orçamento. Agora, como rever a questão do Orçamento 

se realmente o Governo cometeu — e está provado isso já pelo Tribunal de Contas 

da União — o crime de responsabilidade fiscal? Extrapolou exatamente como disse 

na campanha, que faria o diabo para ganhar eleição, e deu no que deu: 120 bilhões 

de rombo. Está provado aí no PL nº 5; lamentavelmente já pela segunda vez, porque 

foi aprovado o PL nº 36 e, agora, o PL nº 5, e o Governo agora acha natural 

trabalhar com déficit. A taxa de juros está deste tamanho. Não sei, não dá para 

entender.  

 O Governo, realmente, não consegue ter uma articulação. O Planejamento 

tem um Governo; a Fazenda, outro Governo. Aliás, a Casa Civil é outro. Cada 

Ministério é um Governo diferente. Então, não há realmente uma articulação e, 

principalmente, o reconhecimento do erro, mas colocar a educação com o maior 

índice de corte de toda a estrutura do Governo é lamentável. 

 Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho do Relator e, ao mesmo tempo, 

registrar tudo aqui e concordar com o que foi dito pelo Deputado Caio Narcio e pela 

Deputada Dorinha.  

 Não vou entrar aqui nos números, mas é triste isso. Eu particularmente entrei 

na Câmara com o único objetivo de trabalhar pela educação e vejo que, realmente, a 

qualidade da educação cada dia fica pior. Nós estamos trabalhando com o 

atendimento, mas com a péssima qualidade e, o pior, em determinados Estados, há 

uma calamidade. O Brasil, hoje, na educação infantil, consegue ter 50% das 

crianças até 9 anos analfabetas, que não sabem ler nem escrever. O Brasil 

consegue hoje ter 90% dos alunos saindo do ensino médio sem saber Português, 

Matemática, Ciências.  

 Então, quer dizer, além de gastar muito, nós gastamos mal. Sem contar, 

inclusive, a fiscalização, que é ruim, porque, pelos dados do Tribunal de Contas, os 

índices de corrupção, de desvio de recursos dos fundos da educação são imensos. 
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Então, este Governo precisa não só pensar em aumentar imposto, mas em ter 

realmente controle, fiscalização, tem que recompor o seu quadro em termos de 

fiscalização, de transparência. 

 Está sendo realizada neste momento uma sessão solene para entrega do 

Prêmio Transparência, um negócio absurdo, porque o que não há no Brasil é 

transparência. Realmente, se pegarmos os controles do Governo, veremos que 

nada fecha com nada. Esse balanço do Governo, essa prestação de contas do 

Governo, se fosse na livre iniciativa, estariam todos presos. Aqui no Brasil, não. Se 

pegarmos o balanço do Governo, veremos que ele não representa absolutamente 

nada. 

 Portanto, eu só quero lamentar realmente esse Orçamento da Educação. 

Quero dizer que a nossa grande esperança era o pré-sal, os royalties do pré-sal. 

Aqui houve uma luta que nós ganhamos, mas não levamos. Por quê? Porque 

acabaram com a PETROBRAS. 

 Então, eu quero aqui parabenizar o Relator, mas dizer da minha decepção 

com relação ao Orçamento da Educação, no qual realmente houve uma redução 

muito grande. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. 

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

Deputada Dorinha, para encerrar a discussão. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente e Sr. Relator, como eu tinha dito inicialmente sobre o Orçamento, eu 

quero lembrar a esta Comissão que o Ministro Nelson Barbosa esteve aqui dizendo 

que os Orçamentos da Educação e o da Saúde eram Orçamentos, que nós iríamos 

executar este ano, ruins em relação a 2014, porque já havia tido redução, houve um 

contingenciamento de mais de 11 bilhões, ou seja, em 2015, já houve um corte de 

11 bilhões, houve um contingenciamento em relação ao aprovado em 2014. Chega 

um Orçamento com um corte, comparando-se com 2014, de quase 27%. 

 E, aí, Sra. Presidente, por que eu quero colocar o meu descontentamento, 

ainda mais de ter chegado um relatório com quase 27%? E, ao votarmos o Relatório 

Preliminar, Relatório-Geral do Orçamento, num acordo realizado entre o Relator-

Geral e o Ministério do Planejamento, a educação sofreu um novo corte de mais de 
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1 bilhão. O que já era tétrico, horroroso, chegou e foi feito um acordo antes de o 

Relator-Setorial ter condição de fazer isso. 

 Então, é uma coisa absurda! Na própria boa vontade de votar um Relatório 

Preliminar, a gente vota uma coisa confirmando uma coisa que eu não concordaria 

jamais. Já era ruim com quase 27% de corte, a gente ainda combina com o 

Planejamento 1,1 bilhão de corte na educação, num olhar que a gente já tinha um 

corte de 85% em educação infantil, transporte escolar zerado, educação básica, e 

nós vamos tirar da educação? E a gente fez isso aqui, aceitando um planejamento, 

fazendo um acordo de mandar e tirar mais da educação? Ou seja, eu não vou 

detalhar, mas todos nós temos que saber. O hospital universitário, com um corte de 

mais de 20% em funcionamento, expansão do ensino superior, educação básica, e 

ainda assim a gente vota um Relatório Preliminar com um corte de mais de 1 bilhão 

do que já era horroroso, do que já estava tirando dinheiro de educação. 

 Se o País não entender que prioridade a gente tem que fazer escolha, quem 

fez diferença em educação fez isso. Quem fez diferença e conseguiu sair de 

resultados ruins de educação disse: “Olhem, por um tempo, a educação vai ser a 

minha prioridade. Eu vou cortar um monte de coisas que são importantes também, 

mas a educação vai ser a minha prioridade”. 

 Então, eu não tenho palavras para dizer do meu descontentamento em 

relação a esse corte que aconteceu no decorrer, depois que o Orçamento chegou a 

esta Casa. 

 Então, eu estou apresentando uma emenda para tentar recompor a emenda 

de Comissão, ou seja, uma emenda nacional, e não estou trabalhando nem no 

interesse particular, mas eu acho que nós precisamos tentar recompor o que nós 

aceitamos tirar da educação, que já era muito ruim. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Faltam só os destaques. 

(Pausa.) 

 Eu queria me somar às declarações de V.Exa., eu queria me somar aos 

descontentamentos de V.Exa. registrando o seguinte: está aqui do lado o Relator da 

receita, Senador Acir Gurgacz, e nós, em inúmeros debates que tivemos com vários 

representantes dos Ministérios, principalmente Planejamento e Fazenda, fizemos um 

acordo, obviamente entre homens e mulheres de bem; palavras têm sentido e 
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significam compromisso. Não sei o que fazem com elas depois que a gente sai. Mas 

eu quero reiterar aqui que no Ministério do Planejamento foi feito um entendimento 

claro, um acordo firmado de que não haveria cortes, a partir do Orçamento, nem na 

saúde, nem na educação. 

 Quando V.Exa. disse que houve uma alteração de 1 bilhão, eu quero dizer 

que nós vamos nos reunir com o Relator-Geral e vamos voltar ao mesmo cenário 

que nós estávamos, para dizer que este 1 bilhão nós não aceitaremos que seja 

cortado do Orçamento anteriormente discutido. Isso contará com a participação de 

todos e principalmente com a presença de quem testemunhou esse acordo. 

 Eu sei que na política — pelo que a gente vê, mas não são todos — é muito 

comum falar e desdizer no mesmo segundo, colocar com uma mão e tirar com a 

outra. Mas, nesse caso, especificamente, e não vou nem relembrar a Pátria 

Educadora, eu vou relembrar o compromisso das 6 mil creches e tudo que se 

passou neste País, as mulheres que contaram com os recursos das creches, os 

Prefeitos que tiveram os seus convênios assinados, as empresas que abandonaram 

as construções, tudo feito pelo próprio Governo Federal, e depois simplesmente 

dizer assim: “Olhem, denunciem o convênio publicamente ao Ministério da 

Educação, ao Ministério Público”, delegando-nos a responsabilidade das 

consequências daquilo que não foi cumprido. 

 Portanto, nesse caso especificamente, nós estávamos dentro da sala, nós 

tratamos desse assunto. Colocar uma posição enquanto Presidente da Comissão de 

Orçamento, enquanto Relator da receita de que educação e saúde não teriam cortes 

feitos, ou qualquer outra manobra de entendimento entre partes, aqui na Comissão, 

por necessidade pessoal ou por necessidade que eu acredito que seja de interesse 

nacional colocada pelas premissas do pensamento de quem apresentou... 

 Portanto, eu quero reiterar aqui a nossa posição de voltar ao cenário, dentro 

do Planejamento, e não aceitar absolutamente, junto ao Relator-Geral e ao 

Planejamento, esse corte. Se houve entendimento, eu não posso dizer porque 

acredito que o Relator-Geral não faria isso sem uma grande discussão. Mas se o 

fez, vamos remontar esse cenário e conseguir de volta 1 bilhão que foi tratado. 

 Está encerrada a discussão. (Pausa.) 

 Nós vamos passar à votação, ressalvados os destaques. 
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 Nós estamos votando apenas o relatório do Relator. O Relator vai falar sobre 

os destaques. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, só uma coisa para 

melhor compreensão, porque tive que sair para dar presença na CCJ. 

 Esse 1 bilhão sendo resposto voltaria para o Setorial? Se a gente votar, não 

tem como o Setorial se ajustar mais. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem. Ele pode fazer um 

adendo. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu estou recomendando 

para o geral. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas o adendo tem que ser novamente 

aprovado aqui pela Comissão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim, se for o caso. Nós 

vamos chamar o Relator-Geral para uma reunião. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Essa é uma ideia boa. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não era melhor suspender um pouco? Ver com 

o Relator? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, não. Eu recomendo no 

texto do relatório aqui... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não, pode, Sra. Presidente. Isso pode, 

isso pode. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Na emenda de... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pode. Sem problema. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só precisa ser aprovado de novo. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas quem vai decidir que nós temos que 

aprovar depois o relatório? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Quem decide é o Relator-

Geral. Quer dizer, só se deve segurar a votação do Relatório-Geral... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, mas eu só quero fazer um apelo para 

que a gente possa discutir esse 1 bilhão na distribuição, antes da votação. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não. Isso aí vai ser feito. Eu 

posso participar juntamente... 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Depois é que é bom votar, ressalvados 

os destaques, porque só se pode atender aos destaques. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O destaque é de 1 bilhão? Hem? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidenta, eu acho oportuna a 

sua decisão. Vamos votar, ressalvados os destaques, chamando o Relator-Geral 

para fazer o adendo no atendimento aos destaques que foram ressalvados. 

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

aqui de uma emenda de remanejamento da Comissão. Estou-me orientando com o 

Assessor para entender o que é que nós podemos acrescentar. Um minuto, por 

favor. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito bem. (Pausa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Temos que votar o 

relatório, gente. (Pausa.) 

 Vamos votar o relatório, ressalvados os destaques. (Pausa.) 

 Em votação o relatório... (Pausa.) 

 A questão de 1 bilhão é sobre um acordo que foi feito com o Ministério que 

não está sendo cumprido aqui. Vamos chamar o Relator e vamos ao Ministério do 

Planejamento porque nós não podemos aceitar esse corte. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, quando 

V.Exa. fala não está cumprindo aqui e aponta para mim... (Risos.) 

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

aqui. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu retiro o sentimento de 

culpa. (Risos.) Eu não presenciei esse acordo, mas ratifico, porque sei da sua 

palavra e do Senador Acir Gurgacz. Mas, nós temos que achar uma solução e a 

solução é recomendar para o Relator-Geral, vamos ressalvar os destaques e 

adequar, depois, ao relatório do Relator-Geral. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, mas recomendar é muito pouco. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Leia os destaques que foram 

ressalvados, Sra. Presidenta. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Recomendar é muito pouco. 
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 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, mas recomendando ele 

tem que... 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Recomendar o “cara” pode aceitar ou não. Se 

recomenda... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidenta (falha na gravação). 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não. Vejam bem, nós temos 

que votar os destaques. Eu vou recomendar os destaques... 

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

 Nós estamos organizando aqui a votação, porque existe uma emenda de 

Comissão que nós precisamos recuperar, a que a Deputada Professora Dorinha 

falou. São 100 milhões de reais para a educação. Tirou-se 1,1 bilhão de reais. 

 Só 1 minuto, por favor. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - São 19 ou 20 destaques com 

esse que V.Exa. está assinando agora? 

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

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, são 20, com o de 

V.Exa. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não. Eram 18. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não há um destaque de 

remanejamento aí? São 20 destaques. 

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

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O número 20 não é de 

remanejamento; este é de apropriação. 

 Deixa eu esclarecer aqui um minutinho.  

 (Pausa prolongada.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Peço aos Parlamentares 

que tomem assento, para que possamos votar o relatório e os destaques. (Pausa.)  

 Peço ao Plenário que acompanhe o meu raciocínio. Antes solicito a presença 

do Relator-Geral na sala de reuniões da Comissão. Nós não o estamos localizando. 

 Nós temos aqui quatro emendas de Relator. (Pausa.) 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2668/15  09/12/2015 
 
 

 47

 Deputado Izalci, nós precisamos de sua presença aqui. (Pausa.) 

 Olha, o compromisso que eu estou assumindo aqui ao lado do Relator da 

área de receita é que, com a presença de V.Exas., nós tenhamos uma reunião 

imediatamente com o Relator-Geral. Vamos tratar do assunto agora para que depois 

não seja tratado em plenário, e nós não possamos aprofundar o debate sobre essa 

decisão que foi tomada dentro do Ministério do Planejamento. 

 Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, nós 

temos aqui uma solicitação de autorização do Plenário para dispensar a 

manifestação do CAE com relação às emendas de Relator.  

 Eu não sei se todos leram as emendas do Relator. São quatro as emendas de 

Relator, que vão depender da dispensa do parecer do CAE. Em seguida, vai 

depender do apoiamento de todos. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Essas emendas, Sra. 

Presidenta, na verdade, são ajustes da correção por omissão, que os dois 

Ministérios pediram. E essa outra é aquela dedução de 10% que é transferida para o 

Relator-Geral. Então, não tem nada de significativo que não possa, na verdade, ser 

apreciado, votado e aprovado por este Plenário. (Pausa.) 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Há uma explicação, 

apresentada pelo consultor Tanno, que fala sobre o corte. Ainda que ele esteja 

explicando dessa maneira, mesmo sendo um corte de pessoal — como ele colocou 

aqui, os 800 milhões de reais são relativos a corte com pessoal, e não há como 

recompor —, nós vamos voltar à conversa que tivemos inicialmente de 

recomposição de 1 bilhão de reais, que tratávamos como investimento. Então, nós 

vamos discutir isso na sala de reuniões. O senhor compareça, por favor. 

 Preciso da autorização para votar sem o parecer do CAE. 

 Aqueles que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada a autorização. 

 Vamos votar as emendas de Relator. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Aqueles que aprovam as emendas apresentadas pelo Relator Setorial 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas na Câmara. 
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 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovadas. 

 Agora, vamos votar o parecer do Relator, ressalvados os destaques. 

 Em votação o relatório... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, peço que se faça a 

leitura dos destaques, para eu saber se o meu está aí. Só isso. 

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

dos destaques? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Só foram apresentados 20 

destaques. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Mas é o número... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só quero o número. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu vou recomendar de 1 a 

20. O seu está dentro. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - É, de 1 a 20. Está 

recomendando todos. 

 Deputado Danilo, desculpe-me. Até eu estava querendo saber onde estava o 

Destaque nº 19, que é um destaque da nossa bancada. 

 Então, vamos passar à votação do parecer do Relator, ressalvados os 

destaques aqui apresentados, sobre os quais o Relator vai se pronunciar em 

seguida, para informar o procedimento que ele adotará em relação aos destaques. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Aprovado o parecer do Relator, ressalvados os destaques. 

 Com a palavra o Relator. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, na verdade, é de cortar o coração o que nós 
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estamos vendo aqui em relação às áreas de educação e de saúde, como foi dito por 

alguns Parlamentares. Eu acredito que por falta de recursos esse acordo foi feito 

entre o Relator-Geral e o Executivo; por conta do ajuste fiscal, da redução de receita 

— todos temos conhecimento da crise em que o País se encontra. Eu não poderia 

deixar de dizer a V.Exas. o apreço e a consideração que tenho por todos, mas 

infelizmente não tenho como atender a nenhum destaque, Sra. Presidenta.  

 Por isso, neste momento, eu peço aos consultores, os quais, na verdade, 

trabalharam comigo e me ajudaram demais na confecção deste parecer, que insiram 

na recomendação que devo fazer neste instante ao Relator-Geral todos os 

destaques aqui rejeitados por mim. Então, eu recomendo aos consultores que 

insiram, em meu parecer, todos os destaques rejeitados pela minha pessoa, para 

que o Relator-Geral possa apreciá-los e acatá-los. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - A expressão correta 

para estar no parecer não seria que V.Exa. rejeita, mas que recomenda todos... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu estou rejeitando e 

recomendando. Acabei de dizer isso. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Não, a palavra não foi 

recomendação não. É uma questão de semântica, não de posicionamento. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, claro. Eu recomendo. 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero fazer uma recomendação ao Relator. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Ela pontua. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Nós temos três emendas da Comissão de 

Educação para infraestrutura e educação nacional: uma, de 600 milhões; outra, de 

300 milhões; mais outra, de 300 milhões, para apoio ao desenvolvimento à 

educação básica nacional. Então, são 1,2 milhão.  

 Eu gostaria que, em vez de acatar a algumas emendas, pudéssemos 

trabalhar essas três, que são gerais, em nível nacional. Vejam bem: desse corte de 

1 bilhão, 800 milhões referem-se à folha. Nós temos que recompor isso nessas 

atividades de infraestrutura e.... 

 Por isso, é o que eu estou falando: temos que deixar isso muito claro, para, 

depois, o Relator não tentar aqui justificar que não vai dar. 
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 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É, isso tem que ser para o 

segundo tempo. Para o segundo tempo, o técnico do time é o Ricardo Barros. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Sim, mas a sua 

palavra...  

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu estou recomendando... 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - “Recomendo”... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Recomendo que o Relator-

Geral”... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas têm três coisas na Comissão, têm três 

emendas de Comissão... 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Elas estão entre as 20? 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, as emendas são uma 

coisa; os destaques, outra coisa. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Os destaques... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas a recomendação nossa é que sejam 

aproveitados os da Comissão. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Não, não. Está claro 

aqui. O Volpe esclarece que as emendas são passíveis de atendimento pelo Relator. 

Ele pode suplementar e atender. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, mas a recomendação é que se fizesse 

isso.  

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sugiro que V.Exa. recomende atendimento às 

emendas de Comissão, essas três emendas. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pronto: “Recomendo ao 

Relator-Geral, além dos Destaques de 1 a 20, as emendas de Comissão”. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Vocês ouviram bem: 

“recomendo”... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sobre essa recomendação, é importante dizer 

que há um acordo. 
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 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu acho que a Presidenta 

quer que eu assine um documento aqui e que leve ao cartório para... (Risos.) 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Não, V.Exa. tem toda 

confiança. 

 Agora vamos passar... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Deputada Dorinha, eu queria 

só fazer uma... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Todo mundo conhece o prestígio do 

Relator-Setorial junto ao Relator-Geral, por isso a insistência. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Com a ajuda de V.Exas., 

principalmente da Presidenta, mulher forte, que eu conheço, combativa... 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Realmente, engordei 4 

quilos nesta Comissão; fiquei forte. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Deputada Dorinha, sobre o 

hospital que V.Exa. falou, não foi apresentada pela bancada de Tocantins nenhuma 

emenda. Por isso, eu não pude apreciá-las, segundo a consultoria. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, a bancada apresentou para o Relator-Geral no relatório preliminar. É o que 

eu tenho de informação. Não foi para a educação mesmo, foi feito no relatório 

preliminar. 

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

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Foi 

rejeitado. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Então, quero colocar 

para votação, em globo, o requerimento para que todos possam acordar em relação 

aos destaques apresentados.  

 Aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram na 

Câmara Federal. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação, no Senado. (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Passaremos à votação, em globo, dos destaques, de acordo com o voto do 

Relator, que foi pela rejeição de todos. 

 Em votação, em globo, os destaques na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovados. 

 Em votação, no Senado Federal. (Pausa.) 

 Aprovados. 

 Nós queremos agradecer ao Sr. Relator e dizer que, logo — e todos estejam 

avisados —, entrarei em contato com os que estão presentes nesta Comissão, mais 

o Senador Gurgacz, Relator de Receita, para que nós possamos fazer a reunião 

com o Relator-Geral. É imprescindível a presença de V.Exas. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidenta, só uma curiosidade: quem está 

representando o Governo aqui hoje, por exemplo? Tem representante do Governo? 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. faz pergunta 

difícil, não é? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, eu quero fazer um questionamento e 

preciso saber a quem me dirigir. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Mas o Governo quase 

nunca está presente aqui, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, estou só perguntando se tem alguém 

representando o Governo.  

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

ofende, então não tem representante do Governo. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - V.Exa. está representando o Governo? 

 O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - A Deputada Dorinha está 

representando o Governo aqui. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

Governo é tão ausente, e não é só nesta Comissão... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu vou até falar em patente. 

Essa patente, eu não tenho. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Talvez tenha sido... É 

um demonstrativo da eficiência do Governo não ter interesse em estar presente, 
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inclusive para tomar posições em relação a questões que são polêmicas, nesta 

Comissão e em outras, não só aqui. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sra. Presidenta,... 

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

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Nas recomendações que 

faço ao Relator-Geral, no nosso relatório, é bom observar quando digo aqui:  

 “Ainda, nos termos do Plano Nacional de Educação, fixa-se para 2016 a 

universalização da educação infantil na pré-escola e do atendimento escolar para a 

população de 15 a 17 anos. O art. 6º da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 

novembro de 2009, estabelece que deverá ser universalizada, até 2016, a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Assim, recomendamos ao 

Relator-Geral reforçar o atendimento das emendas coletivas com ações destinadas 

à educação básica, em especial aquelas relativas ao PAC, voltadas para 

investimentos na educação infantil e na educação básica em geral, ante a relevância 

dessas ações no atingimento das metas de universalização e a drástica redução 

sofrida” — viu, Deputada Dorinha? — “por essas programações em relação ao 

PLOA 2015: 12KU — Implantação de Escolas para Educação Infantil (-85,8%) e 

20RP— Infraestrutura para Educação Básica (-54.2%).” 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Faz parte do relatório? 

Nesse artigo que leu, S.Exa. vai acrescentar a recomendação ao Relator das 20 

destaques emendas relativas à educação... 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Na conclusão. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Da Comissão, emendas 

da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sra. Presidenta, eu quero 

finalizar agradecendo a todos que estiveram presentes para apreciar o nosso 

relatório, aos Consultores Marcos, Cláudio e Marcelo, da Câmara dos Deputados, e 

Murilo e Juci, do Senado Federal. A todos um bom dia, e espero que hoje o clima 

melhore aqui na Câmara dos Deputados. É isso o que esperamos.  

 Vamos agora à sala da Presidência para tentar conversar com o Relator-

Geral e promover esse acordo, conforme as palavras dessa grande Senadora, 

eterna Deputada, que teve uma vida muito próspera nesta Casa.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2668/15  09/12/2015 
 
 

 54

 Quero dizer à Senadora Rose que a minha admiração continua a de sempre. 

V.Exa. é uma mulher que sabe o que quer e consegue o que quer. Por isso, lhe 

agradeço pela condução dos trabalhos, e estaremos juntos na sala da Presidência. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quero agradecer ao Sr. 

Relator. Conhecemos a trajetória de trabalho de V.Exa. nesta Casa, sua dedicação, 

e tenho certeza de que iremos contar com a sua solidariedade na discussão desse 

tema e na recomposição e aprovação dos destaques juntos ao Relator-Geral. 

 Agradeço a V.Exa. e a todos. 

 Vamos suspender a presente reunião, e convocá-la para o dia 14 de 

dezembro, segunda-feira, às 15 horas, quando votaremos o relatório geral e 

concluindo os trabalhos desta Comissão no que diz respeito ao Orçamento Geral da 

União. 

 Anuncio aqui que o Senador Acir Gurgacz estará presente na reunião de 

segunda-feira para falar sobre o relatório que S.Exa. está confeccionando, com os 

prazos regimentais que lhe foram dedicados, para tratar das pedaladas de 2014. 

 Está suspensa a reunião. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Caio Narcio) - Declaro reiniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 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 dos correios eletrônicos, aos gabinetes dos membros e às 

Lideranças partidárias nesta data. 

 Suspendemos a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Nós temos sobre a mesa um requerimento para inclusão na pauta do 

Relatório nº 01 do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços 

com Indícios de Irregularidades Graves — COI, sobre informações encaminhadas 

pelo Tribunal de Contas da União, pendentes de deliberação desta Comissão, em 06 

de novembro de 2015, em atendimento ao disposto no art. 122 da Resolução nº 01, 

de 2006, do Congresso Nacional, e aos avisos do Congresso Nacional. O autor é o 

Deputado Zé Geraldo, a quem peço que compareça à mesa.  

 Há também outro requerimento para inclusão na pauta do Relatório nº 02, 

também do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 

Indícios de Irregularidades Graves — COI, para atualização do Anexo 6. Subtítulos 

relativos a obras com indícios de irregularidades graves, integrando o Projeto de Lei 

nº 7, de 2015, do Congresso Nacional, do PLOA 2016. Também o autor é o 

Deputado Zé Geraldo. 

 Eu gostaria de colocar em votação a inclusão desses requerimentos na pauta, 

bem como o requerimento que ontem apresentei, mas que não votamos, que era 

para inclusão na pauta do relatório final apresentado ao Projeto de Lei nº 07, de 

2015, do Congresso Nacional, que estima a receita e fixa despesa da União para o 

exercício financeiro de 2016. É o PLOA, cujo Relator-Geral é o Deputado Ricardo 

Barros, que tem o voto pela aprovação, na forma do Substitutivo proposto, que 
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contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela aprovação e 

pela aprovação parcial das emendas apresentadas. 

 São três requerimentos. Eu gostaria da presença do Relator. 

 Eu vou passar ao processo de votação do primeiro Requerimento, de nº 01, 

que é um relatório apresentado pelo Comitê de Avaliação das Informações das 

Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves. É um voto apresentado 

pelo bloqueio, nos termos das minutas e dos decretos legislativos, na execução 

física, orçamentária e financeira das obras de construção do corredor de ônibus 

Radial-Leste, Trechos 1 e 2, em São Paulo. E submete o relatório à apreciação do 

Plenário. Esse é o primeiro requerimento que eu gostaria de colocar em votação.  

 Em votação a inclusão desse requerimento na pauta. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam na Câmara permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 Os Srs. Senadores que o aprovam no Senado permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Aprovado.  

 O Requerimento nº 02 é a inclusão também de outro Relatório, o de nº 02, 

que atualiza o Anexo 6, Subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades 

graves, integrante do Projeto de Lei nº 07, de 2015, cujo autor é o Deputado Zé 

Geraldo. O requerimento apresenta voto — não foram apresentadas emendas — 

pelo bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dos seguintes 

empreendimentos: construção da Vila Olímpica em Parnaíba, no Piauí, sob 

responsabilidade do Ministério do Esporte; BRT no Itaim Paulista, São Mateus, São 

Paulo, sob responsabilidade do Ministério das Cidades; corredor de ônibus, em São 

Paulo, na Radial Leste, Trecho 1, sob responsabilidade do Ministério das Cidades; 4 

- corredor de ônibus na Radial Leste, Trecho 3, sob a responsabilidade do Ministério 

das Cidades; e Canal do Sertão, Trecho 5, em Alagoas. 

 Coloco em votação esse segundo requerimento na Câmara dos Deputados 

para apreciar o relatório das obras irregulares. 

 Em votação na Câmara. 

 Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
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 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 O terceiro requerimento é sobre a inclusão no relatório final apresentado ao 

Projeto de Lei nº 7, de 2015, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2016”, Projeto de Lei Orçamentária relatado pelo Deputado 

Ricardo Barros. 

 Em votação na Câmara. 

 Aqueles que forem a favor da inclusão do requerimento na pauta 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Temos, então, três requerimentos aprovados, sendo que o Requerimento nº 1 

fala exatamente da paralisação física, orçamentária e financeira das obras de 

construção do corredor de ônibus da Radial Leste, Trechos 1 e 2, em São Paulo. 

 O Relator está com a palavra. (Pausa.) 

 Todos têm em mãos as obras e o relatório apresentado.  

 O Relator vai colocar o relatório em discussão. Em seguida, vamos submetê-

lo a voto. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Os relatórios do Comitê de Avaliação das 

Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, COI, 

têm o objetivo de... 

 O primeiro relatório do COI trata do Aviso nº 12, de 2015, que estava em 

tramitação na CMO em 30/11/2015, encaminhado para a apreciação do COI, nos 

termos regimentais. Obras: corredor de ônibus, São Paulo, Radial Leste, Trechos 1 

e 3. Por sua vez, o Relatório nº 2 trata da atualização do Anexo 6 do PLOA de 2016. 

 Avaliar os impactos econômicos, financeiros e ambientais para a população, 

em decorrência de eventual paralisação do empreendimento, bem como para 

ponderar eventuais perdas decorrentes de deterioração de serviços já executados e 

as despesas necessárias à preservação das instalações e serviços já executados, 
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entre outros fatores, nos termos estabelecidos pelo art. 113 da Lei nº 13.080, de 

2015, da LDO de 2015. 

 O TCU apontou seis empreendimentos com indícios de irregularidades graves 

e com recomendação de paralisação. Desses, apenas um consta do quadro de 

bloqueio da LOA 2016. 

 Outro empreendimento, a BR-448, do Rio Grande do Sul... 

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

prestassem atenção. Um momento, Relator. 

 Eu queria que prestassem atenção, porque o relatório cita várias obras 

irregulares, algumas ressalvadas e outras não. Os requerimentos aprovados é para 

incluir na pauta, para que cada relatório sobre obras irregulares, onde quer que elas 

estejam, nº 1 e nº 2... Por exemplo, no nº 2 tem cinco obras irregulares, no nº 1 só 

tem o corredor de ônibus, na Radial Leste, Trechos 1 e 2, em São Paulo. 

 Primeiro, este relatório está em discussão. Eu gostaria que todos prestassem 

atenção. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Eu quero me inscrever para 

discutir. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - S.Exa. só está lendo; 

depois eu abro a discussão. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O TCU apontou seis empreendimentos 

com indícios de irregularidades graves e com a recomendação de paralisação. 

Desses, apenas um consta do quadro de bloqueio da LOA 2015.  

 Outro empreendimento, a BR-448, no Rio Grande do Sul, é uma obra 

concluída, com 100% execução, contrato expirado e sem dotação orçamentária para 

2016, conforme descreve o TCU. 

 O voto do Aviso nº 12. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos esclarecer com o 

Relator: o seu voto citava apenas uma obra, que é a de construção do corredor 

leste, na Radial Leste, trechos 1 e 2, em São Paulo. Qual é a segunda obra? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O TCU considera isso duas obras: o 

trecho 1 é uma obra e o trecho 2 é outra. 

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

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Voto do Relatório nº 1: 

 Feitos esses registros, este Comitê propõe, após examinar os apontamentos 

feitos pelo TCU, as medidas corretivas adotadas ou a adotar pelos gestores, 

conforme consignado no Anexo 1, a importância socioeconômica dos 

empreendimentos, o bloqueio, nos termos das minutas de decreto legislativo anexas 

a este parecer, da execução física, orçamentária e financeira das obras de 

construção do corredor de ônibus na Radial Leste, nos Trechos 1 e 3, em São 

Paulo, e submete este Relatório à apreciação do Plenário desta Comissão, na forma 

prevista nos arts. 24 e 122 da Resolução n° 1/2006-CN. 

 Então, o bloqueio é exatamente dessas duas obras: o corredor de ônibus na 

Radial Leste, Trecho 3, São Paulo, e corredor de ônibus na Radial Leste, no Trecho 

1, São Paulo. 

 Este é o Relatório nº 1.  

 Passo ao Relatório 2. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, vamos discutir só o 

Relatório nº 1. 

 Para discutir o Relatório, concedo a palavra ao Deputado Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, Srs. Deputados, 

Sr. Relator, Deputado Zé Geraldo, a Zona Leste de São Paulo abriga 5 milhões de 

moradores. A Zona Leste é a região mais habitada da Capital de São Paulo e a mais 

carente. Ela tem uma avenida, a Radial Leste, altamente congestionada. Ela é a 

única via que liga o centro até o final, corta toda a Zona Leste e vai até o final dela, 

com cerca de 30, 36 quilômetros. É uma avenida. Ela é a única, além da Marginal, 

que fica distante, mas que corta toda a Zona Leste e atende a todos os bairros da 

Zona Leste. Então, ela precisa de corredor, ela precisa ser modernizada. 

 Pelo que eu entendi aqui, esse é um projeto de decreto legislativo que susta, 

impede a viabilidade do Orçamento para recursos para essa obra? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Foi o TCU que deu o parecer, e nós não 

conseguimos... Inclusive, recebemos hoje um apelo dos representantes da 

Prefeitura, mas, no momento em que nós fizemos a audiência pública, nós não 

conseguimos ter todos os entes. 
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 No que nós estamos trabalhando? Que, logo no início do ano, nós nos 

sentemos com a equipe do TCU para poder resolver essa questão. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu só estou querendo entender o 

que significa esse decreto legislativo, porque, em que pese qualquer dificuldade que 

haja, do ponto de vista de regularidade, nós não queremos apoiar a irregularidade, 

nós queremos que se saneie a irregularidade, mas que a obra possa prevalecer, os 

recursos possam ser garantidos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Exatamente. Esse decreto é um bloqueio 

do Orçamento de 2015. 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Essa obra é estadual ou 

municipal? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - É municipal, mas é de interesse 

estadual. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É em convênio com a Prefeitura? 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - É feita pela Prefeitura. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O dinheiro é recurso federal, do Governo 

Federal. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - É para a Prefeitura de São Paulo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É convênio com a Prefeitura, porque há 

as obras diretas do PAC, as realizadas com o Estado e há aquelas realizadas com 

as Prefeituras. Nesse caso aqui, é com a Prefeitura. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Só para dar continuidade, é uma 

obra municipal, que tem problemas. Agora, eu só quero garantir que se resolvam os 

problemas. Se forem problemas graves, como superfaturamento, que se punam os 

responsáveis. Agora, o que nós precisamos é ter cuidado para não retirar qualquer 

previsão de recursos, ainda que sejam mínimos, mas que se garantam naquela 

alíquota recursos, para não inviabilizar depois qualquer remanejamento ou 

conclusão da obra. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Inclusive, ela não tem recursos. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - E qual é a sugestão?  
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 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Acatamos uma recomendação. Nós 

precisamos fazer uma visita in loco, sentar com o TCU e desbloquear para colocar 

recursos.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Isso é possível? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É possível, é possível. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não está inviabilizado? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Não, não está inviabilizado. Essa é a 

intenção deste Relator. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Da minha parte, então, não há 

problemas. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Tranquilo. 

 O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Na verdade, não é uma questão de se 

regularizar. Talvez a Prefeitura não tenha chegado no tempo necessário para poder 

tirar. Então, acho que o caminho é este mesmo: é ir ao TCU e depois aqui, na 

própria Comissão, nós organizamos.  

 Não se trata de irregularidade. V.Exa. tem acompanhado inclusive o problema 

que o TCU tem levantado em São Paulo com relação aos corredores de ônibus. No 

fundo, são questões muito mais técnicas do projeto. Como foi suspensa a licitação, 

ela entrou na lista do TCU.  

 Então, é bem provável que, no início do próximo ano, nós até tiremos da lista, 

porque agora não dá mais tempo. O relatório está pronto aqui para ser votado. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Deputado, vale ressaltar que o bloqueio 

não retira recursos do orçamento. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - A nossa preocupação é esta: 

garantir que a obra possa ser equacionada. Nós estamos defendendo e falando a 

mesma coisa, garantindo toda a apuração que precisa ser feita. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, não está certo. 

Espere, nós precisamos de informações.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O motivo é subpreço. 

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

essas informações. Vejamos, há muitos anos este é um erro que acontece e esta 

Comissão nunca teve coragem de encarar. É o seguinte: o TCU não pode bloquear 
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obra nenhuma, ele pode recomendar diante dos números que ele tem. Esses 

números podem ser contestados por qualquer órgão público que esteja 

administrando ou gerenciando esse processo. O que acontece? Acabamos de ter a 

informação pelo Eugênio de que a Prefeitura procurou fazer a correção na 

suspensão do edital que estava... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

Prefeitura está fazendo isso, Relator — sem querer interferir no seu parecer—, é 

porque, na verdade, há situações anômalas que nem esta Comissão nem esta Casa 

têm técnicos especializados para dizer se aquele bloqueio realizado, a não ser pela 

parte contábil e declaradamente por algum erro ou vício na licitação... O que 

acontece é que nem nós aqui podemos pedir uma auditoria para ir lá ver se as 

contas estão certas ou não. Então, fica o TCU, que não pode paralisar a obra, 

jogando para nós, e nós colhendo informações nos órgãos afeitos àquele processo. 

Precisamos ter uma legislação pertinente e um quadro adequado para que nós 

possamos analisar essas questões.  

 Nesse caso, Relator, eu perguntaria a V.Exa. — já que a Prefeitura tomou 

atitudes adequadas de suspender, corrigir, cancelar e fazer um novo edital — se não 

é o caso de desbloquear a obra para que ela possa caminhar.  

 Eu, evidentemente, não faço parte diretamente deste debate, mas eu gostaria 

de acrescentar isso, pela minha vivência.  

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu sugiro, Sra. Presidente, que 

haja uma recomendação para o Ministério só liberar quando estiver regularizado. 

Não precisa bloquear, Deputado Zé Geraldo. Basta uma recomendação para o 

Ministério que é vinculado ao repasse desses recursos: prestar atenção ao 

cumprimento dessas irregularidades, e pronto! Não precisa estar bloqueado pelo 

Congresso.  

 Eu já fui Secretário dessa área e isso às vezes nos cria o maior problema, 

mas nós resolvemos junto aos Ministérios, sem problema nenhum. Acho que basta 

uma recomendação ao Ministério para que observe essas recomendações do TCU. 

Não precisa ser bloqueado aqui. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Junto com essa 

recomendação, a própria recomendação da CMO. O que nós entendemos? Alguém 

perguntou se retirava ou não o recurso. Em termos, não retira o recurso, mas, 

quando demora a resolver, o Governo muitas vezes vai lá e retira o recurso sim.  

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Às vezes, estando bloqueado 

aqui, isso atrapalha as negociações no Ministério. 

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

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

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Desculpem a inserção 

que fiz. Eu a fiz porque já vivenciei isso em outras situações.  

 Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos, para debater.  

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Senadora Rose de Freitas, 

Deputado Zé Geraldo, um dos coordenadores desta área do Orçamento, na verdade 

há três coisas que quero enfocar. Permitam-me fazê-lo.  

 A primeira delas diz respeito a esta recomendação do Tribunal de Contas da 

União que faz esta leitura relativamente à BR-448 no Rio Grande do Sul, uma 

rodovia curta, com 10 quilômetros ou 12 quilômetros, mas que desafogou Porto 

Alegre e a região metropolitana, enfim, deu fôlego, deu sobrevida àquele tráfego que 

causava imobilidade urbana na capital gaúcha. 

  Conforme constatado pelo Tribunal, a obra custou 1 bilhão, 230 milhões, 322 

mil reais. Senadora, o Tribunal aponta superfaturamento decorrente de quantitativo 

inadequado, reajuste irregular, itens pagos em duplicidade, preços excessivos frente 

ao mercado. Mas, para nossa sorte, e é importante que digamos isso, essa obra já 

esta acabada, esta obra já está concluída. Consequentemente, não há como 

suspender algo que já se encerrou em 100%. 

 É claro que fica aqui a advertência e a preocupação. E nós vamos nos 

aprofundar nisso exatamente porque é inadmissível que uma obra importante como 

essa tenha esse grau de apontamento. Vamos verificar, em profundidade, se isso 

procede, se tem fundamento, porque apontar um faturamento dessa magnitude, com 

esse significado, é muito deprimente, é muito ruim!  

 Aí vem o segundo fato. Essa rodovia que liga Sapucaia, São Leopoldo e Novo 

Hamburgo à capital é uma rodovia realmente cara, nós reconhecemos. Ela está 
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numa área movediça, alagadiça. Via de regra, a rodovia foi feita de forma elevada, 

então nós sabemos que ela é cara. Mas há aqui apontamentos que são sérios. 

 Nós temos agora uma segunda etapa, que é a ponte do Rio Guaíba, a 

segunda ponte do Rio Guaíba. Nós não podemos incorrer na mesma questão. É 

preciso evitar que a ponte tenha sua obra paralisada. Ela está avançando, e 

avançando a passos largos. Ela é fundamental para desafogar Porto Alegre, para 

desafogar a região metropolitana, para ligar a parte norte com a parte sul do Rio 

Grande do Sul e com Super Porto do Rio Grande, enfim, Porto Alegre, Eldorado, 

Guaíba, toda a zona sul. Nós temos essa preocupação. 

 Eu quero deixar registrado desde logo: que nós preservemos a liberação dos 

recursos da ponte do Guaíba, das verbas necessárias para que o aporte de recursos 

tenha a continuidade adequada, a fim de que a obra não paralise e não diminua a 

velocidade, para vermos essa obra avançar, Sr. Coordenador.  

 Para concluir o meu raciocínio, permita-me dizer — vi que chegou Relator —, 

eu tenho sido procurado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho de diversas regiões, especialmente pelo Tribunal Regional do 

Trabalho do Rio Grande do Sul, onde há um corte, feito pelo Relator, de 90%. Vejam 

bem, foram cortados 90% dos investimentos do TRT, dos TRTs, do Tribunal 

Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho, para ser mais preciso. Ora, um corte é 

compreensível — 10%, 20%, 30%, 40% —, mas 90% dos investimentos é 

insustentável! O que se vai fazer com 10%? Mal começa, e não termina. 

 Ao mesmo tempo, há um corte de 50% para a estrutura de funcionamento, o 

custeio do Tribunal. Ora, custeio é custeio, é o custo da máquina! 

 E a Justiça Eleitoral tem mobilidade, tem ação, tem resolutividade, tem 

tomado atitude. Eu ouvi o argumento de que o corte é porque a Justiça funciona 

muito bem! Ora, nós vamos cortar o que funciona bem? Vamos desarrumar o que 

está funcionando? 

 Portanto, quero deixar aqui muito clara esta preocupação. Eu sei que o 

Relator já está conversando com os integrantes e representantes da Justiça do 

Trabalho, mas quero trazer aqui a posição do meu partido, do PDT, e a minha 

posição, Deputada Flávia Morais. Deixo a nossa preocupação, para que a Justiça do 

Trabalho não fique à mercê da inanição, por conta da falta de verba para respirar, 
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para comer, para minimamente andar, quanto mais para progredir e prosperar, como 

nós gostaríamos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. engradece todas 

as nossas reuniões. Há só uma coisa que eu acho que poderia ser feita, para termos 

melhor produção no trabalho. Nós estamos votando o relatório do COI. Em seguida, 

vamos debater exaustivamente, creio, com o Relator-Geral, porque todas essas 

questões estão sendo elencadas em reuniões subsequentes desde ontem.  

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Perfeito. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. vai refazer este 

debate.  

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu quero voltar a esse assunto 

do Tribunal Regional do Trabalho. Obrigado.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não, e vai contar 

com o nosso apoio, inclusive. 

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

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

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Pelas exposições aqui, parece que 

podemos caminhar para o seguinte acordo: eu consulto o Comitê e refaço o relatório 

dessas duas obras, Trecho 3 e BRT. Quanto às demais, nós vamos mantê-las. É 

mais rápido do que apresentação de destaque. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Deixe-me fazer somente algumas ponderações 

aqui. Eu estou no item 1, no Relatório 1. Ainda não estou discutindo o Relatório 2. 

Isso será depois, não é?  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - S.Exa. também está 

discutindo o Relatório 1. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O que foi falado agora, todo o discurso, foi do 

Relatório 2. 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim. 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Foi sobre a construção em Porto Alegre, no Sul.  

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Mas, quanto a isso, não há problemas. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas isso é porque 

S.Exa. participou do debate. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Isso está no Relatório 2. Nós estamos discutindo 

o Relatório 1. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim, o Relatório 1. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Com relação ao Relatório 1, o que quero 

informar aqui é que, na prática, essa obra teve início na Prefeitura de São Paulo, 

com superfaturamento. Foram solicitados recursos da área federal para 

complementação. A obra foi orçada em quatrocentos e tantos milhões de reais. 

Houve um superfaturamento, em torno de 70 milhões, detectado pelo Tribunal de 

Contas da União. O que está sendo colocado no relatório de V.Exa. é que o 

Governo Federal não repassará para esse trecho, se não forem resolvidas as 

questões pendentes, sugeridas pelo Tribunal de Contas da União.  

 O que nós temos que fazer é o seguinte: o Tribunal de Contas da União 

recomendou que há superfaturamento. A obra iniciou, mas apenas 1% foi 

executado, com dinheiro da Prefeitura. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - A Prefeitura já mandou cancelar o edital. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim. Evidentemente, é nessa linha. É preciso 

observar o que foi feito, a suspensão, e fazer uma nova licitação para que não haja 

superfaturamento, não é isso?  

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sim, é isso.  

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

esclareço que Tribunal de Contas da União não manda bloquear ou suspender: o 

Tribunal recomenda. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, recomenda. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O que o Relator está 

fazendo aqui é isto: está explicando quais foram as ações subsequentes, dado esse 

importante pronunciamento do TCU, a recomendação. S.Exa. está dizendo que a 

Prefeitura suspendeu tudo, para refazer tudo outra vez.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, correto. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A questão é a seguinte: 

em vez de S.Exa. fazer um relatório dizendo “Parabéns, estou de acordo!”, que seja 
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mais pró-labore. Que S.Exa. diga o seguinte: “Não será suspenso até que apresente 

todos os documentos para seguir com a obra, senão não tem jeito.” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, só repassa se regularizar.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem decide isso? É 

aqui. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, mas eu quero complementar: eu sei que a 

decisão sempre é aqui, até porque o Tribunal de Contas da União foi criado para 

isso. O Tribunal de Contas da União é um órgão que auxilia o Congresso Nacional. 

Se recebemos de lá parecer técnico orientando no sentido de que deveria 

suspender, nós temos que ter muito cuidado de não fazer, porque nós já temos 

exemplos do que foi solicitado aqui e não foi acatado. É o caso, inclusive, da 

PETROBRAS. O Tribunal de Contas da União recomendou várias vezes suspender 

a obra de Abreu e Lima, e nós não suspendemos. Estão aí os resultados. Por isso, é 

preciso ter muito cuidado quando se fizer um parecer diferente e uma votação 

diferente da recomendação do Tribunal de Contas da União.  

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Nós vamos estar vigilantes sobre essas 

obras. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator propõe fazer o 

relatório e voltar com este ao plenário.  

 Vamos ao Requerimento nº 2. O relatório é também do Relator Zé Geraldo. 

Trata do bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dos seguintes 

empreendimentos: construção da Vila Olímpica em Parnaíba, Piauí, sob 

responsabilidade do Ministério do Esporte; BRT - São Paulo - Itaim Paulista/São 

Mateus, em São Paulo, sob responsabilidade do Ministério das Cidades; Corredor 

de Ônibus, novamente, São Paulo - Radial Leste - Trecho 1, em São Paulo, sob 

responsabilidade do Ministério das Cidades; Corredor de ônibus - São Paulo - Radial 

Leste - Trecho 3, sob responsabilidade do Ministério das Cidades; Canal do Sertão - 

Trecho 5, Alagoas. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Voto. 

  Considerando as informações prestadas pelo TCU, pelos gestores, 

bem como as obtidas em audiência pública, e levando em consideração a 

metodologia de trabalho do COI e as determinações da Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias 2015, propomos o bloqueio da execução física, orçamentária e 

financeira dos seguintes empreendimentos: 

  I) Construção da Vila Olímpica em Parnaíba, Piauí, sob 

responsabilidade do Ministério do Esporte (irregularidade: ausência de estudo de 

viabilidade); 

  2) Proponho refazer. 

  3) Corredor de Ônibus - SP - Radial Leste - Trecho I, em São Paulo, 

sob responsabilidade do Ministério das Cidades (irregularidade: sobrepreço e 

restrição à competitividade);  

  4) Proponho refazer. Corredor de Ônibus - SP - Radial Leste. 

  5) Canal do Sertão, Trecho 5, Alagoas (irregularidade: sobrepreço). 

  A inclusão do programa de trabalho relativo às obras da Vila Olímpica 

de Parnaíba/Pl decorre do fato de o gestor estadual não ter concluído o estudo de 

viabilidade do empreendimento, medida que foi indicada como necessária ainda em 

2013. Em que pese a informação prestada pelo gestor durante a audiência pública 

de 02/12/2015 de que o estádio não mais será construído, de forma que não mais é 

requerido estudo de sua viabilidade, ainda se faz necessário examinar a questão do 

plano de gestão do restante do empreendimento, em especial da Vila Olímpica. 

  Já a inclusão dos programas de trabalho relativos às obras de 

construção do Corredor de Ônibus - Radial Leste, em São Paulo, Trechos 1 e 3, 

decorre do fato de o Tribunal ter identificado indícios de sobrepreço em ambos os 

trechos, e também indícios de restrição à competitividade no Trecho I da obra. A 

informação prestada pelo gestor durante a audiência pública de 02/12/2015 é de que 

o Edital 03/2015/SIURB, referente ao Trecho 3, foi revogado e será elaborado um 

novo edital de licitação livre das irregularidades apontadas pelo TCU. Quanto ao 

Trecho I, o gestor informa que todos os repasses federais foram suspensos 

enquanto aguarda a decisão definitiva do TCU, visto que a paralisação se deu em 

razão de uma medida cautelar exarada pelo Ministro Relator. 

  Da mesma forma que a obra de construção do Trecho 3 do Corredor 

de Ônibus - Radial Leste, a inclusão da obra de construção do BRT - SP - Itaim 

Paulista/São Mateus, em São Paulo, decorre do fato de o Tribunal ter identificado 

indícios de sobrepreço. Na audiência pública de 02/12/2015, o gestor informou que o 
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Edital 03/2015/SIURB, que também trata desta obra, foi revogado e será elaborado 

um novo edital de licitação livre das irregularidades apontadas pelo TCU. 

  Por sua vez, a inclusão dos programas de trabalho relativos às obras 

de construção do Trecho 5 do Canal do Sertão, em Alagoas, decorre do fato de o 

Tribunal ter identificado indícios de sobrepreço, e recomendou a paralisação da obra 

com vistas a suspender a execução do Contrato nº 58, de 2010, até a comprovação 

da sua repactuação. 

  De outro lado, propomos que não seja incluído no Anexo VI da LOA 

2016 apenas o empreendimento relativo à BR-448, no Rio Grande do Sul, tendo em 

vista se tratar de obra já concluída, com 100% de execução e com os contratos 

expirados, conforme informado pelo próprio TCU. 

  Nessas condições, a inclusão da obra no Anexo VI constituir-se-ia em 

medida meramente burocrática e sem nenhuma eficácia para os objetivos 

preventivos de controle de obras públicas por meio do bloqueio de dotações 

orçamentárias, razão pela qual não acolhemos a recomendação do TCU. 

  Isso porque, nos termos do art. 112 da LDO 2015, a classificação dos 

indícios de irregularidades em lGP, lGR e lGC tem por objetivo subsidiar o 

Congresso Nacional na elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é um processo 

com dinâmica própria e exíguo cronograma para deliberação, à vista da necessidade 

de aprovação do PLOA até o término de cada sessão legislativa (22 de dezembro), 

nos termos do art. 57 da Constituição Federal. 

  Diante do exposto, votamos pela aprovação deste relatório, com 

proposta de atualização do Anexo VI do PLN 7/2015 do Congresso Nacional (Projeto 

de Lei Orçamentária Anual para 2016), nos termos do Anexo 2 a este Relatório, e o 

submetemos à apreciação do Plenário desta Comissão, na forma prevista no art. 24 

da Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. 

  Deputado Zé Geraldo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Bom, um 

esclarecimento. Eu gostaria de perguntar ao Relator — é importante que todos se 

inteirem sobre a informação aqui apresentada — sobre a questão da Vila Olímpica. 

Parece-me que o próprio Ministério era a favor do bloqueio. É isso? (Pausa.) 
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 O segundo, que é o BRT, o Ministério das Cidades também é a favor do 

bloqueio. Essas obras já estão bloqueadas. O Ministério concorda com esses 

bloqueios. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Para o BRT, foi cancelado o edital. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O edital do BRT foi 

cancelado? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O edital será refeito. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. está falando do 

BRT, o Item 2? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Item 2. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O item 3 também teve o 

edital suspenso? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Não. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O item 3? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É outro edital. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É outro edital, mas teve 

o edital suspenso? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É o 4. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Veja bem, nós estamos 

falando do corredor de ônibus da radial leste. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O trecho 1 é o que foi suspenso. 

 Não foi o trecho 1. O trecho 3 foi suspenso. 

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

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É. 

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

para efeito de análise de V.Exa., corredor de ônibus da radial leste, que é o trecho 3, 

responsabilidade do Ministério, que eu acho, eu entendi... 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Eu proponho refazer o relatório do trecho 

2, do BRT e do corredor de ônibus, trecho 3. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E o Canal do Sertão? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O Canal do Sertão... O Canal do Sertão 

não. Fica na recomendação do TCU, do bloqueio. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O.k., do bloqueio. 

 Repetindo aqui aos Deputados que estavam conversando, Deputado Caio 

Narcio, Deputado Jaime Martins... 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Serão mantidos: 1, 3 e 5; e refeitos 2 e 4. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, não vou atrapalhar 

vocês. Só quero dizer que, para dois itens é recomendado o bloqueio, e também são 

sustentados pelos Ministérios afins. O Edital 3 está suspenso. O Edital 4 será refeito. 

O Canal do Sertão continua com o bloqueio. 

 Nós vamos colocar em votação o relatório, apenas... Não o item 4, não é? 

Que V.Exa. vai refazer? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É, tirando o 2 e o 4. Com relação a esses 

dois, eu reúno o Comitê para refazer o relatório. 

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

votação, com suspensão dos itens 2 e 4, que serão refeitos. 

 Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham, na Câmara dos 

Deputados. (Pausa.) 

 No Senado Federal, aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

 Esclareço que o Relator vai refazer os itens 2 e 4. Os demais, que inclusive 

estão autorizados até pelos próprios Ministérios, continuam com bloqueio, 

suspensão de obra física, execução financeira e orçamentária. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quer dizer, todos de acordo com a orientação do 

Tribunal de Contas? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Todos. Apenas o que a 

prefeitura já, por si só, refez, bloqueou e está refazendo... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Até a regularização, vamos dizer, no relatório. 

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

juntar os documentos para que possam fazer. Pois não, votamos os dois. 

 Agora, em votação. Vamos colocar, Sr. Relator? (Pausa.) 

 Aprovado. 

 V.Exa. refaz e volta ao plenário trazendo os dois itens. 

 Agora nós vamos... 
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 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, o Relatório 1, 

S.Exa. vai refazer. São os dois itens. Aqui nós orientamos o assessor também, de 

vez em quando. 

 Olha só, agora, vamos colocar em votação o requerimento. Nós vamos 

colocar em votação o requerimento que inclui na pauta, para continuar efetivamente 

a discussão, do Relator Deputado Ricardo Barros. 

 Em votação requerimento para inclusão na pauta para continuação do debate 

e consequente aprovação. 

 Em votação. 

 Aqueles que o aprovam, na Câmara dos Deputados, permaneçam como se 

acham. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Aqueles que o aprovam, no Senado Federal, permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Com a palavra o Relator-Geral do Orçamento, para que ele possa agora 

debater com o Plenário o relatório apresentado no dia de ontem, que se encontra à 

disposição de todos. 

 A lista de oradores: o Deputado Izalci tem a palavra. Em seguida, os 

Deputados Hildo Rocha, Danilo Forte, Wadson Ribeiro e Pedro Fernandes. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Antes da minha fala, Sra. Presidenta, gostaria de 

indagar ao Relator se houve alguma modificação, alguma mudança, de ontem para 

hoje. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Há um adendo só, de três 

detalhes, no texto do relatório que já vou informar. É uma questão de texto que eu já 

explico aos senhores. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Com relação à posição de metas, essas coisas, 

não houve nenhuma mudança, Sr. Relator, mesmo depois da reunião de ontem com 

o Ministro Levy, da qual eu não participei? Alguma mudança? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, não há nenhuma mudança. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não mudou nada. É isso aqui. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está mantido o relatório 

exatamente como está. Existe, como V.Exas. sabem, uma demanda para o Bolsa 

Família; vários Tribunais e Ministério Público da União sofreram cortes; Executivo, 

Forças Armadas pedindo recomposição. Evidentemente que, para recompor, é 

preciso dizer onde se corta mais. Vamos debater isso amanhã nos destaques. Hoje, 

quem quiser defender as suas recomposições procure preferencialmente informar de 

onde está sugerindo que seja cortado, porque não há reserva para atendimento. Nós 

temos que cortar mais para atender mais alguém. O pessoal do Ministério Público da 

União esteve aqui agora e eu falei: se não quer que corte o custeio, ofereça corte 

em investimento. Podemos, eventualmente, fazer a troca nos limites que a lei 

autoriza. Tentaremos fazer uma conciliação, mas não há como cobrir um santo sem 

descobrir outro. O cobertor é curto, todo mundo sabe. Qualquer destaque de 

recomposição aprovado aqui tem que apontar a fonte. Então, sobre o Bolsa Família, 

em especial, a Consultoria está debruçada para tentar encontrar mais recursos para 

que o corte do Bolsa Família seja menor ou não ocorra. Mas não há, por enquanto, 

fonte para isso. Procuraremos, até amanhã, encontrar solução. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, gostaria de me 

inscrever. 

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

aqui. V.Exa. será inscrito.  

 Pergunto ao Sr. Relator se o prazo para apresentar destaques pode ficar em 

aberto até amanhã, porque muitos Deputados e Senadores estão em outras 

Comissões e nós entendemos que hoje é um dia difícil politicamente. Portanto, Sr. 

Relator, consulto V.Exa. se o prazo para apresentar destaques pode ficar em aberto 

até amanhã. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não. Eu gostaria de propor um 

acordo à Comissão para que o prazo de destaque se encerre hoje, a uma 

determinada hora, para que eu possa, durante a noite — são milhares de destaques 

—, avalia-los. Amanhã, na discussão oficial, encerrada, dar parecer aos destaques e 

votar o relatório, para, à noite, ir ao plenário. Então, o ideal, Sra. Presidenta, é que 

nós encerremos hoje, digamos, às 19 horas ou às 20 horas, com a apresentação 

dos destaques, para que eu possa passar a noite com a Consultoria preparando os 
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pareceres aos destaques e, amanhã, durante a discussão aqui, apresentá-los. Não 

há tempo para processá-los, porque são muitos. É preciso ter um relatório, o 

processamento, para que seja votado, ressalvados os destaques, e, em seguida, 

votado com os destaques, para que possamos seguir ao plenário do Congresso 

Nacional, que deve ocorrer amanhã ainda, conforme combinamos ontem, Deputado 

Domingos Sávio, com o Presidente Renan Calheiros. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Sra. Presidenta. Trata-

se de uma questão que tem tudo a ver com esse prazo para destaques. Então eu 

gostaria de ter a permissão de V.Exa. e do Sr. Relator para dar uma sugestão de 

procedimento, uma proposta de procedimento para que pudéssemos caminhar para 

um bom termo. Cada Deputado tem o limite de, no máximo, três destaques. Nós 

estamos diante de alguns impasses que, eu creio, não devem ser objeto de 

resolução apenas por destaque. Eu coloco para ilustrar isso a situação dos Tribunais 

Regionais do Trabalho, da Justiça Trabalhista. Eu acho que é uma questão para a 

qual nós precisamos estabelecer um conceito. Eu tive a oportunidade, há pouco, em 

reunião com o nosso Relator e com o Presidente de diversos tribunais, de registrar 

meu respeito e até minha admiração que cresce cada dia mais pelo Relator, porque 

V.Exa. traz uma preocupação que deve ser nacional. E eu vejo que V.Exa. o faz com 

o espírito público, com o espírito que norteia a busca de uma solução para o País.  

 Eu acho que o objetivo já começa a ser alcançado. V.Exa. levanta um debate 

extremamente importante. Eu acabo de ser testemunha de uma proposta, de um 

convite feito a V.Exa., pelo conjunto de Presidentes dos Tribunais Regionais do 

Trabalho — ao todo, parece-me que 20, na Federação... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não é por Estado, não.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Lá eu tive o entendimento... 

Parece-me que são 20. São vários, parece-me que não são exatamente 27. Eles 

são por região. Em alguns casos, como Minas Gerais, o Tribunal é específico para 

Minas; em outros casos, engloba-se mais de uma Unidade da Federação. 

 Pois bem, acho que essa proposição vem ao encontro deste propósito de nós 

nos debruçarmos sobre os graves problemas que afetam a Justiça trabalhista e que 

redundam num crescimento que hoje já resultam num custo elevado para o País; eu 
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não posso deixar de dizer que é com sacrifício para os magistrados e com sacrifício 

para as partes litigantes. Embora tenhamos abusos, o que podemos observar é que, 

naquilo que não está bem estruturado, em vez de haver a promoção da justiça, há 

injustiça. Acabei de dizer, e repito, que o Presidente da Argentina começa, antes 

mesmo da sua posse, dando-nos lição, quando disse que, se a Justiça é morosa, se 

ela tarda, acaba sendo sinal de injustiça. Então, é preciso que enfrentemos esse 

problema. Ao colocar a questão orçamentária, V.Exa. desperta, de uma maneira 

talvez até bem aguda, o problema. 

 Mas eu insisto com V.Exa. — e é por isso que eu digo que seria algo como 

uma proposta de encaminhamento — que nós não deixássemos isso para destaque. 

Por quê? Cada um tem três destaques. Cada rubrica envolvida ou cada Tribunal 

Regional, como são parte do Orçamento Geral da União, com certa independência 

orçamentária, têm várias rubricas. Eu acabo de ouvir, por exemplo, parece-me que a 

181 ou alguma coisa assim, que ela é relativa a convênios. São recursos 

provenientes de diversas fontes e não necessariamente do Orçamento Geral da 

União. Esses recursos de convênios estão sendo cortados também. Ou seja, vai se 

chegar a um determinado momento, em junho, em que o dinheiro estará na conta do 

Tribunal, ele terá que executar determinadas atividades, mas não terá dotação 

orçamentária. Então, nesse caso, talvez não se justifique corte nenhum, porque não 

se trata de algo que esteja onerando o Orçamento Geral da União, mas 

simplesmente sendo executada uma política que está associada à celebração de 

convênios com Estados, com outras entidades, e por aí afora. 

 Então, a minha proposta ao Relator é a de que nós tenhamos como ponto 

prioritário de pauta, numa reunião ainda hoje, um acordo com V.Exa. Acho que 

V.Exa. trouxe um problema grave para o País. Eu me coloco sob a sua liderança e, 

se por acaso V.Exa. concordar, podemos ir, junto com outros colegas, participar 

desse encontro em fevereiro, para que possamos receber os subsídios da Justiça do 

Trabalho e o apoio para nos debruçarmos sobre a legislação trabalhista brasileira e 

a organização da estrutura da Justiça do Trabalho, de modo a torná-la melhor para o 

País, preservando-se o direito dos trabalhadores, tornando-a mais eficaz e com 

custo mais acessível a todos os brasileiros. 
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 Portanto, a minha proposta é que a gente possa encontrar um corte que seja 

linear, na ordem de 15%, inclusive ressalvando alguma rubrica que eventualmente 

não justifique nenhum corte. Assim, que possamos buscar juntos também a solução 

para o problema. 

 Quanto ao Bolsa Família, eu ontem... 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Eu queria assim: se 

V.Exa. for discutir... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não, então, eu deixo para discutir o 

Bolsa Família num segundo momento. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Os Deputados ficam 

reclamando comigo que eu dou a palavra a V.Exa. para falar sobre o método e 

V.Exa. faz a discussão... Há Deputados inscritos há tempos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tudo bem, Presidente. Eu 

aguardarei a minha vez. Eu estou fazendo uma sugestão que beneficia todos os 

Deputados. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu vejo que quase todos estão 

preocupados com os TRTs e, se forem usar os seus destaques, não vão resolver o 

problema dos TRTs, porque, ainda que usássemos todos os nossos destaques, vai-

se colocar o Relator numa situação difícil.  

 Então, que façamos com S.Exa. um acordo e que, por si, solucione esse 

problema de uma forma linear, para que possa atender a todos. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Aguardo as sugestões de onde 

cortar, para atender aos TRTs. Estou aguardando. 

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

Deputado Izalci. 

 Antes, porém, peço um minuto, porque eu não pude deixar de rir. O Relator 

repete isso como uma cantilena o dia inteiro, mas ele tem toda a razão. (Risos) 

 Ele disse: “Aqueles que querem o destaque aprovado, aponte a fonte para 

que possa...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vou indicar a fonte no momento de 

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

 Eu vou ler a lista, para ver se eu deixei de inscrever alguém. Deputados Izalci, 

Samuel Moreira, Danilo Forte, Pedro Fernandes, Edmilson Rodrigues, Domingos 

Sávio, Expedito Netto, Hélio José, Hildo Rocha e Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende.  

 Mais alguém? (Pausa.) Deputado Zé Geraldo. 

 Eu vou dar duas explicações rápidas. Queria que V.Exas. analisassem, antes 

de entramos nesse debate, se é possível, em função do tempo e do agastado 

episódio da política brasileira... Deputado Domingos Sávio, eu ouvi V.Exa. com 

atenção. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, eu estava ouvindo 

o Deputado Caio Narcio. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Queria perguntar se é 

possível discutirmos um relatório, haja vista que só teremos sessão do Congresso 

Nacional às 19 horas. Eu vou me reunir agora com o Senador Renan Calheiros para 

ver se não houve alteração, para que nós pudéssemos votar o relatório, ressalvados 

os destaques. Dessa forma, nós poderíamos caminhar um pouco mais. 

 Os destaques ficariam para a reunião de amanhã. Assim, o Relator terá o 

tempo à noite para preparar o seu relatório e amanhã trazer o relatório final. 

 Todos estão de acordo? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, eu fiz uma 

ponderação sobre o TRT, porque não há como fazer destaque em números 

suficientes, já que houve um tratamento diferenciado, com todos as rubricas dos 

Tribunais do Trabalho, num nível muito maior. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É possível, sim. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós teremos que votar, 

excetuando, talvez, não os destaques, mas todo aquele capítulo, todos aqueles 

itens. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim, pode ser; é 

possível, se o Relator concordar. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, as questões 

maiores — Bolsa Família, os tribunais, as questões mais relevantes terão que ser 

votadas por acordo do plenário. 

 A questão de ter ou não ter destaques não é relevante, porque o Relator tem 

algumas autorizações para emenda de Relator. 

 Mas para recomposição nós poderemos fazê-lo. Eu não vejo nenhum 

problema. Eu tenho autorização do parecer preliminar para recompor recursos pelo 

próprio relatório. Os destaques não impedirão. Eu só peço que haja um horário para 

o encerramento dos destaques, para que eu possa preparar o voto de cada 

destaque, com relatório pronto, para ser apreciado amanhã pela Comissão, para 

claramente todos saberem a situação de seus destaques. 

 Isso é importante. E resolveremos a parte de recomposição em cima de uma 

solução de encontrarmos a fonte dos recursos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só preciso da resposta. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ressalvados o Bolsa 

Família, os tribunais... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente Rose de Freitas... 

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

resposta do Plenário, porque, se nós votarmos... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós estamos verificando com a 

assessoria uma dificuldade técnica, porque nós ainda nem concluímos a 

implantação no sistema de todos os destaques. Nós ainda estamos dentro daquele 

prazo acordado. Então, correríamos o risco de votar aqui e ter algum colega 

entrando com algum destaque. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas até às 20 horas 

haverá prazo para a apresentação de destaques. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pois é, então a V.Exa. não está 

falando em votar hoje, agora. Então, eu entendi mal a sua proposta. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A proposta é... 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A proposta é votar o relatório, 

ressalvados os destaques. Além disso, daria um prazo adicional até às 20 horas de 

hoje para apresentar destaques. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E mais um detalhe: 

excluir deste debate aquilo que é objeto de acordo, como o Bolsa Família, tribunais... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, por favor, aqui. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos abrir a discussão. 

 Sra. Presidente, eu sugiro abrirmos a discussão. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu tenho a sua inscrição 

para falar, Deputada Dorinha. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço ao pessoal do som que 

melhore o áudio. 

 Eu sugiro que se abra a discussão, e depois nós faremos um acordo 

posteriormente. 

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

melhore o áudio. 

 Com a palavra o Deputado Izalci, para debater. 

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

Relator, este trabalho feito pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, em especial o trabalho de V.Exa. na relatoria, demonstra claramente 

que o nosso País está completamente desorganizado. O País está enfrentado uma 

situação de que ganha quem fala mais alto, quem tem mais poder de mobilização, 

quem tem mais poder de pressão. E o que estamos fazendo aqui é exatamente o 

contrário. Em função do Orçamento, quer-se adequação à realidade das instituições. 

A situação é gravíssima! Este Governo conseguiu realmente quebrar o País — basta 

ver o relatório, basta ver o que está aqui. Evidentemente eu apresentei alguns 

destaques. Poderia ter apresentado muito mais, porque a gravidade é muito maior. 

Eu fui Juiz do Tribunal do Trabalho. Agora, como se falar em Orçamento e 

quantidade de pessoas se a nossa legislação é de 1943? Esta Casa não fez o dever 

de casa. O Tribunal tem que fazer o seu trabalho, mas, se houver alguma mudança 

legal para facilitar os entendimentos, para valorizar a conciliação, tem que sair desta 
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Casa. Então, esta Casa precisa se reorganizar. Foi dado um exemplo agora. Eu sou 

Presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós 

montamos uma frente suprapartidária e conseguimos aprovar tudo: aprovamos a 

mudança na Constituição, o Senado aprovou na semana passada o PL 77. 

Mudamos tudo que tinha que mudar na ciência e tecnologia. O patrão é o mesmo. 

Só há um patrão aqui, que é o contribuinte — é quem paga o imposto, é quem paga 

a conta. E aí, pegam-se essas distorções todas! Como há distorção na área pessoal, 

na área de custeio! Você tem órgãos nos quais falta tudo; outros, que têm excesso. 

Preocupa-me muito, por exemplo, o corte linear, porque há projetos de Estado e há 

projetos de Governo. O que nós temos que preservar nesta Comissão e nesta Casa 

são os projetos de Estado; não é projeto de Governo. E nós não temos valorizado 

isso. Então, com relação aos Tribunais do Trabalho e outros, nós precisamos, sim, 

ter uma atenção especial, mas não só com relação a custeio. Talvez seja necessário 

reorganizar tudo isso, mas passando pela mudança da legislação. Temos que mudar 

a CLT? Temos! Temos que enfrentar isso! Isso é do século passado, de 1943. Não 

há lógica em o Congresso não assumir a sua responsabilidade. Eu fiz uma emenda, 

por exemplo, para o Exército. O Exército não paga a conta de luz em outubro do ano 

que vem. Não tem dinheiro para pagar. No ano que vem, para vocês saberem, nós 

temos as Olimpíadas de 2016. O próprio responsável pela segurança já pediu 

demissão, porque não tem recurso para isso. O Brasil vai ter problemas sérios nas 

Olimpíadas de 2016. Em princípio, não está faltando recurso, mas, para a 

segurança, que é fundamental — o Exército, as Forças Armadas é que estão 

tomando conta —, não há dinheiro. Já estou alertando. Há o destaque, que não vai 

resolver também, porque é um valor mínimo, que não completa e não atende, mas, 

de qualquer forma, ameniza o drama. Está se falando em fechar... Já não haverá 

alimentação para o soldado. Não há treinamento para os soldados. Isso, falando das 

Forças Armadas. Iniciou-se um projeto de 31 bilhões, que tem que ser verificado 

também. O submarino nuclear, que foi aprovado por esta Casa, que foi aprovado por 

esta Comissão, agora tem um corte que não paga... Vai ter que demitir 1,2 mil 

profissionais de alta qualidade; vai ter que interromper um projeto de Estado. Isso, 

sem falar das questões de pessoal — uns têm excesso, e para outros falta.  
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 Então, eu quero dizer, Relator, que V.Exa. fez um trabalho brilhante, mas que 

vai nos obrigar, depois do recesso, a fazer o dever de casa. Nós temos que pegar 

toda a estrutura do País, do Estado, e reorganizá-la, porque não dá para ficarmos 

aqui remendando as coisas, da forma como está sendo feito, porque não vai 

resolver absolutamente nada. Agora, nós temos que ver qual é a Justiça do Trabalho 

que nós queremos, qual é a Justiça aqui, dos tribunais, que nós queremos, e 

adaptar o Orçamento ao programa que nós queremos. Nós temos uma estrutura, e 

agora vêm os cortes, sem analisar exatamente o que nós queremos. Como o 

Domingos apresentou, eu acho que, com relação à Justiça do Trabalho, nós temos 

que sentar e fazer uma Comissão para organizar as coisas. O País está totalmente 

desorganizado, com corte linear que pode agravar ainda mais determinadas 

situações e que vejo quase sem solução, porque não há como. Para se gastar tem-

se que tirar de algum lugar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Peço-lhe que conclua, 

Deputado, por favor. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero também disponibilizar-me nesse sentido, 

de formarmos as Comissões de cada área, para rever tudo isso e tentar reorganizar 

este País, que está sem rumo e sem governo. 

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

Deputado Samuel Moreira, que disporá de 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e 

Srs. Parlamentares, quero começar dizendo que a crise nos oferece uma grande 

oportunidade.  

 Quero cumprimentar o Relator, porque S.Exa. foi a fundo na oportunidade de 

se discutir a crise pela qual estamos passando. Estamos tendo déficit há 3 anos: em 

2014, foram 35 bi de déficit; em 2015, foram 120 bilhões de déficit; e recebemos um 

orçamento para 2016 com 30,5 bilhões de déficit, para equacionarmos aqui. Isso 

proporcionou ao Relator e nos proporciona a oportunidade de se aprofundar no 

orçamento, que é algo pouco relevante no conjunto da sociedade. Evidente que não 

cabe à sociedade acompanhar, verificar remanejamentos, mas ter como princípio 

absoluto que não se deve gastar mais do que se arrecada é fundamental. Esse 

conceito tem que ser cravado na sociedade e em cada Parlamentar. Não podemos 
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gastar mais do que se arrecada. É lógico que todo gasto público é importante. Não 

há gasto público que não seja importante. Mas, se não houver dinheiro, não se pode 

fazê-lo. Ou se substitui por outro, ou não se faz o gasto. Ou começamos a entender 

que há necessidade de se ter um equilíbrio fiscal ou vamos sofrer, e sofrer muito, 

pela frente. Muito! 

 Nós já estamos gastando o setor público, os Três Poderes — Judiciário, 

Legislativo e Executivo —, 40% do que se produz no País e se transforma em 

dinheiro. É a nossa carga tributária. De tudo o que se gera de riqueza e que se 

transforma em dinheiro, 40% vêm para a área pública, que há muito tempo não 

investe quase nada: de 2% a 3% só, desses 40%; e apenas 60% estão ficando com 

o setor privado, que é quem produz, que gera emprego e que tem condições de 

fazer o País crescer. Sessenta por cento. Ali é que estão ainda 15% dos 

investimentos, e não 3% na área pública. E estamos aumentando o gasto público.  

 Eu estava olhando aqui, Relator, sei que o tempo é curto, não tenho nada 

contra o Judiciário, nem contra o Ministério Público. Absolutamente nada! Pode ser 

que, no Legislativo também, haja imprudências como essa, e se houver tem que se 

aprofundar e cortar. Precisamos fazer cortes em privilégios que não têm cabimento 

mais. Não é possível ter auxílio moradia para quem mora no mesmo local do 

trabalho, tem casa própria... Não é possível! E temos que ir aprofundando sem 

nenhuma discriminação. Sem nenhuma discriminação.  

 E o nosso Relator abordou essa questão com muita propriedade, porque 

precisamos cortar no custeio. Sr. Relator, é preciso ver os contratos terceirizados, de 

segurança pública. Sr. Relator, os contratos terceirizados de segurança, contratos 

terceirizados de limpeza, contratos terceirizados por todos os Poderes que podemos 

renegociar. Podemos puxar esse custo para baixo, tentar alguma economia. 

Precisamos buscar recurso onde possa haver um entendimento, não cortando de 

qualquer jeito. Acho que tem questões do Tribunal do Trabalho que precisam ser 

revistas, mas todo mundo vai ter que dar a sua cota de sacrifício, especialmente na 

área pública. O que não dá é para cortar do Bolsa Família. Sem nenhuma 

demagogia, não é possível que nós vamos tirar daqueles que precisam para 

sobreviver, enquanto nós temos quantidade de recurso sendo gasta com privilégios 

na área pública. Nós vamos ter que encarar a previdência, a questão da idade 
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mínima; precisamos encontrar uma saída. Não dá para continuar gastando como 

nós estamos gastando.  

 Eu apoio totalmente as palavras do nosso Líder aqui, o Deputado Domingos 

Sávio. Faremos o que pudermos para ajudar, para que os cortes ocorram de 

maneira bastante racional, adequada. Todo mundo dá a sua cota de sacrifício, mas 

sem tirar do Bolsa Família. Assim, cada um de nós faz a sua parte.  

 Sr. Relator, fiquei muito satisfeito com o seu trabalho. Acho que isso aqui para 

nós todos é muito proveitoso. Vamos transformar isso num desafio, vamos conversar 

com os membros do Judiciário, os do Legislativo e os do Executivo e começar a 

melhorar a qualidade do nosso gasto público. Ao conter esse gasto, poderemos 

aproveitar mais o setor produtivo, que gera emprego e investimento, para o País 

crescer, gerar riqueza e, aí sim, poder continuar distribuindo riqueza. 

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

orador inscrito, Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores, primeiro, quero parabenizar o nosso Relator-Geral, 

Deputado Ricardo Barros, que fez um belíssimo trabalho, um grande relatório, um 

relatório que expôs com transparência algumas dificuldades de compreensão que 

muitas vezes nós temos com o relatório da União, a discrepância que há entre os 

servidores do Executivo, os do Legislativo e os do Judiciário, uns sendo mais 

beneficiados e outros menos, pois se diversificam categorias de servidores que 

servem igualmente ao Estado brasileiro.  

 Ao mesmo tempo, o relatório também busca, dentro da situação orçamentária 

e fiscal difícil que o País vive hoje, harmonizar milhões de demandas que existem 

num País de dimensões continentais como o nosso.  

 Eu não tenho dúvida de que o relatório do Deputado Ricardo Barros é um 

diferencial, um marco importante, até porque também orienta no sentido da 

construção de uma reforma de Estado. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Há um orador usando a 

palavra. Eu queria pedir silêncio. Aqueles que precisarem conversar, por favor, que 

o façam do lado de fora e depois retornem.  
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 Com a palavra o orador. Peço para repor os segundos perdidos pelo 

Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Presidente. 

 Que possamos balizar e fazer um debate sobre o futuro de uma reforma de 

Estado. O Brasil precisa se reestruturar, adequar-se à modernidade da tecnologia da 

informação, adequar-se às demandas que a sociedade dirige aos seus governos e 

também buscar construir, dentro dessa adequação, uma eficiência para a garantia 

do bom serviço público. O que o povo brasileiro espera de nós é uma melhoria na 

eficiência, na qualidade do serviço público do nosso País, que ainda é muito 

precária.  

 Nós do Nordeste pagamos um preço muito caro por uma transposição que 

não chega nunca. São 10 anos já de construção dessa obra, que ainda não deu o ar 

da sua graça, principalmente nos Estados que dela mais precisam: o Ceará, o Rio 

Grande do Norte e a Paraíba, que ainda não tiveram a oportunidade de ver uma 

gota dos recursos dessa transposição. 

 Nesse quinto ano consecutivo de seca, a produção foi bem inferior à dos 

demais anos, por falta das chuvas, por uma queda grande do período de inverno. 

Não podemos sacrificar ainda mais o homem e a mulher do campo, o cidadão e a 

cidadã que residem no Sertão do Semiárido, em função da deficiência que há, da 

distorção do orçamento público no País. 

 Por isso esse clamor uníssono, que nos une a todos, principalmente os 

nordestinos, que busca garantir os recursos do Bolsa Família. Sabemos que há 

impropriedades, sabemos que muitas vezes se acumulam alguns desvios de 

conduta de alguns gestores mal-intencionados, malfeitores. Que esses sejam 

punidos, sejam penalizados, sejam criminalizados, mas o que não podemos 

criminalizar é o homem e a mulher de bem, o sertanejo e a sertaneja que ali residem 

com resistência, com fé e com esperança, principalmente num momento como este 

que estamos vivendo, em que até a própria Igreja Católica redimiu-se diante do 

nosso mais valoroso homem santo do Nordeste, o Padre Cícero Romão Batista, 

reconhecendo o seu feito, que nada mais foi do que buscar dar dignidade ao povo 

nordestino.  
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 Diante disso, Sr. Relator, peço encarecidamente a V.Exa. que faça um 

reexame, um reestudo, uma reavaliação da possibilidade de repor os recursos do 

Bolsa Família, fundamental para a sobrevivência, para a subsistência e para a 

garantia da dignidade de milhões de famílias nordestinas que têm nesses recursos a 

única fonte de sobrevivência. Se o Nordeste já atravessou 4 anos de seca e não 

houve saques, não houve ainda as romarias de retirantes pelas estradas 

nordestinas, foi fundamentalmente graças a esse programa social, que garantiu a 

subsistência desse povo. Eu não sou da base aliada do Governo, não sou do partido 

do Governo da Presidenta Dilma, mas tenho a clara compreensão de que esse 

programa é de fundamental importância, porque se está retirando o alimento de 

milhões de brasileiros. Por isso, peço aqui que, na revisão orçamentária, isso possa 

ser visto.  

 Um país que se dá ao luxo de pagar 311 bilhões de reais, como pagou em 

juros no ano passado, um país que se dá ao luxo de este ano já ir pagando em torno 

de 480 bilhões de reais em juros sem amortizar a dívida, pode, sim, deve e tem a 

obrigação de garantir o sustento dessas famílias assegurando os 10 bilhões do 

Bolsa Família, que inclusive faz parte de um destaque do meu partido, do PSB e do 

Relator-Geral.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Peço que conclua, 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu tenho mais três destaques 

pessoais, Sr. Presidente, para os quais peço a benevolência de V.Exa. para 

encaminhá-los. O primeiro diz respeito... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós vamos ter o momento 

adequado para fazer a discussão dos destaques.  

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não, o momento é agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Nós já estamos com o 

tempo exíguo. Peço que conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A Presidenta Rose ontem fez um 

acordo conosco de que o momento do debate dos destaques seria hoje, ficando 

para amanhã, depois da votação do PPA, que seria hoje à noite, a votação do 
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Relator-Geral e dos destaques, mas já sem defesa. Então, o momento é agora, e 

gostaria que V.Exa. me desse a oportunidade de fazê-lo. 

 Um é significativo, porque a mudança se dá pela educação. E este momento 

é de fundamental importância... (Pausa.)  

 O Relator tem que ouvir os destaques, porque, senão, não vai entendê-los. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Um momento, por gentileza, 

Deputado Danilo. O Relator já é todo ouvidos. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente.  

 Então, o primeiro destaque que eu faço é exatamente o de número 1, no 

sentido de garantir o programa de expansão da Universidade Federal do Ceará. O 

interior do Ceará não pode ter como sina, única e exclusivamente, a esperança da 

chuva e a garantia de um sol quente na testa dos seus trabalhadores rurais e das 

suas mulheres interioranas. E a universidade é um agente transformador, assim o foi 

em todos os lugares do mundo onde foi implantada.  

 Então, o Destaque nº 1 vem exatamente no sentido de garantir os recursos 

necessários para que a Universidade Federal do Ceará continue com seu programa 

de expansão, principalmente na cidade de Itapajé, que terá um centro universitário 

da Universidade Federal do Ceará, além da conclusão dos campi de Crateús e 

Russas, que estão inseridos nessa emenda de bancada, no relatório do Destaque nº 

1. 

 No Destaque nº 2, vem um pedido do Deputado Heráclito Fortes, que já 

passei ao Relator, em relação à urbanização da cidade de Teresina, Capital do 

Estado do Piauí. S.Exa. não faz parte desta Comissão e me pediu que fizesse esse 

destaque, para que o Relator pudesse fazer um acompanhamento da importância do 

crescimento dessa capital e pudesse beneficiá-la exatamente com essa expansão 

da Via Sul na duplicação, para desafogar o trânsito e propiciar mobilidade maior a 

todas as pessoas que precisam circular pela Capital do Piauí, nosso vizinho fraterno, 

amigo e companheiro na luta das causas nordestinas. 

 E o Destaque nº 120 é só um remanejamento. Inclusive eu fui o Relator da 

matéria e, devido aos cortes feitos, o orçamento da Câmara dos Deputados ficou 

sem rubrica, ficou sem dotação orçamentária para os concursados que irão trabalhar 

na Câmara dos Deputados. 
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 Assim, estamos propondo um remanejamento de 23 milhões da Ação 

Processo Legislativo Sequencial 0000099, para o Custeio 602, para a Sequencial 

18, provimento de cargos e funções da Câmara dos Deputados. Então, neste aqui, o 

Relator fica dispensado da obrigação de construir algum recurso novo apenas 

garantindo esse remanejamento, para que a Câmara dos Deputados possa 

continuar prestando, com nossa assessoria legislativa, cujo grande trabalho de apoio 

parabenizo desde já, a sua atividade do processo legislativo nesta Casa.  

 Então, Sr. Relator, Deputado Ricardo Barros, seguem meus parabéns pelo 

brilhante trabalho na condução desse relatório, além de um pedido da sua 

compreensão no sentido de atender a esses destaques aqui apresentados, iniciando 

pelo importante momento econômico que vive o País, para a sustentabilidade dos 

seus irmãos do Nordeste com a garantia dos recursos para o Bolsa Família. 

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

 Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Pedro 

Fernandes, vou concedê-la ao Relator, porque S.Exa. quer rapidamente responder 

alguns questionamentos.  

 Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Deputado Izalci tratou da 

questão do submarino e também da questão da Justiça, pois estamos buscando 

manter recursos para as áreas de desenvolvimento tecnológico. A peça do 

submarino que vai ser entregue este ano foi encomendada há 2, 3 anos. Então, nós 

temos que tomar o cuidado de não descontinuar o desenvolvimento tecnológico do 

Brasil, mas sempre alertando para o fato de que temos de saber de onde tirar os 

recursos. 

 O Deputado Samuel Moreira fala do déficit, que realmente foi grande nos 

últimos anos. No relatório, há um gráfico mostrando que, há muitos anos, o Governo 

manda uma receita no projeto de lei orçamentária e não consegue arrecadar a 

receita prevista. Nós concordamos sobre a carga tributária, Deputado Samuel, e já 

estamos no limite, até mais do que o Governo consegue fazer de contraprestação ao 

cidadão pelo que paga de impostos.  
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 O Deputado Danilo Forte ressalta os 5 anos de seca no Nordeste e pede 

atenção aos seus destaques, que nós avaliaremos também no conjunto de todas as 

demandas solicitadas. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Para o meu, eu dou o endereço. É só 

reduzir a meta fiscal que resolve o problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Passo a palavra ao próximo 

orador inscrito, o Deputado Pedro Fernandes, por 5 minutos. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sr. Presidente Jaime Martins... 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu gostaria de me 

referir aqui ao Relator Ricardo Barros. Considero S.Exa. um dos melhores relatores 

de orçamento, porque entende do assunto.  

 Não vou me referir à questão de números, mas, à sua pontuação política 

dada ao relatório. Eu acho que o Bolsa Família a que V.Exa. se refere não seria um 

corte, mas, talvez, um reajuste que podemos vir a acertar.  

 Mas eu trago aqui para todos os Deputados que o jornalista Leandro Narloch 

recentemente lançou o Guia Politicamente Correto da Economia Brasileira, em que 

ele faz uma boa referência do Bolsa Família e fala de outras cinco bolsas famílias. E 

eu gostaria que o Deputado Ricardo Barros a elas se referisse, até para que 

discutíssemos essas questões. 

 Deputado Ricardo Barros, em primeiro lugar, o Bolsa Família é um programa 

bem sucedido, reconhecido inclusive internacionalmente. Mas hoje o Brasil gasta 62 

bilhões de reais com 1 milhão de aposentados públicos, funcionários públicos; ele 

gasta valor igual ao do Bolsa Família com 300 mil aposentados militares, dos quais 

90 mil são filhas inuptas, que ganham 4 milhões de reais por ano. E aqui ele garante 

que, além dessas mordomias que existem, há as falcatruas. 

 Peço a V.Exa. que faça um voto complementar acrescentando essas 

questões: da aposentadoria pública, que é maior do que todas as aposentadorias; 

da aposentadoria militar, que tem um rombo de 22 bilhões de reais, porque os 

militares da ativa só contribuem com 2 bilhões.  

 Quanto a essas filhas inuptas — só para termos uma ideia; está no livro dele 

—, ele diz que uma se casou agora, gastando 200 mil no seu casamento, só no 
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religioso para se livrar da lei, e outras têm sete filhos com o mesmo namorado. Aí 

estão as falcatruas. 

 Se V.Exa. é capaz de chamar a atenção para os possíveis desvios no Bolsa 

Família, que está atendendo 50 milhões de brasileiros, nós precisamos chamar a 

atenção também, no nosso relatório, para isso, para que venhamos a discutir. É para 

isso que eu chamo atenção.  

 No mais, eu quero fazer aqui uma referência. V.Exa. está certo quando trata 

do auxílio aos presos. Eu acho que, levando para 4, 5 meses, como no caso do 

auxílio-desemprego, está bom, e nunca considerar que o cara morreu e recebeu 

uma pensão vitalícia. 

 É sempre difícil fecharmos os números aqui, é sempre essa discussão muito 

grande. Mas o que V.Exa. traz de novo nesse relatório são as questões políticas, 

que nós precisamos realmente discutir.  

 Então, eu faço um apelo, e vou passar às mãos de V.Exa. o material. Ele 

acrescenta aqui cinco “bolsas famílias” no sentido reverso: Bolsa Solteirona, Bolsa 

Caixa Econômica, Bolsa Milionário, Bolsa Empresário — dinheiro dado pelo BNDES, 

e Bolsa Telefonia. Todos nós sabemos o que essa telefonia faz com o povo 

brasileiro, e ainda prega a desigualdade.  

 É interessante a recomendação desse livro, porque ele mostra que 50% do 

FPM, que nós colocamos aí, que vai para os Estados e Municípios, é contribuição de 

quem ganha até três salários mínimos. Então, é um dado importantíssimo para 

discutirmos o Estado brasileiro. Eu vou passar às mãos de V.Exa. Tomei a liberdade 

de xerocar, apesar de ser proibido, esses trechos sobre as cinco “bolsas famílias”, 

que eu peço a V.Exa. que, por voto complementar, acrescente ao seu relatório. 

 Muito obrigado. 

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

Fernandes. V.Exa. fez um bom pronunciamento.  

 Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o Deputado Edmilson Rodrigues. 

 O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES  - Presidente, eu queria 

manifestar minha situação, digamos assim, de choque ao perceber esse relatório. 

Com todo o respeito ao esforço desta Comissão e do Relator em particular, fiquei 
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chocado com a afirmação de que o corte do Bolsa Família se justificava pela 

corrupção, pelas fraudes no sistema.  

 Eu não sei se V.Exa. participou dos cadastros, administrou a área. Creio que 

não. É muito sério afirmar que a corrupção é generalizada, principalmente se nós 

considerarmos que é uma miséria o que cada um individualmente recebe. Depois do 

aumento, e já se vão alguns anos, um cidadão, para ser inserido no programa, tem 

que provar que está abaixo da linha da miséria — conforme os critérios 

internacionais, parece que são 2 dólares ao dia, per capita —, o que significa dizer: 

“Eu provo que sou miserável para ter cento e poucos reais do Bolsa Família”.  

 Então, dizer que este é o problema para o equilíbrio fiscal do País é defender 

a responsabilidade fiscal e ao mesmo tempo ser irresponsável socialmente! Eu ouvi 

aqui uma afirmação: “Tem que ser um princípio absoluto o equilíbrio” — aí virou uma 

ditadura —, “não gastar mais do que se arrecada”. Este é um princípio, sim, de 

qualquer administrador da área privada ou pública. É verdade que no Brasil já houve 

muitas irresponsabilidades, como Governadores que, no mês de dezembro, davam 

aumento para o outro pagar sem ter fontes. Sabemos disso. Agora, não dá para 

desconhecer que, do ponto de vista inclusive internacional, exemplos de nação, para 

muitos, não para mim, como os Estados Unidos, têm um déficit muito superior, em 

termos relativos, ao do Brasil. 

 Então, tudo bem, sejamos responsáveis no que diz respeito à política fiscal, 

mas não dá para aceitar gente morrendo em porta de hospital, falta de remédio, 

assim como não podemos aceitar a zika se alastrando por falta de investimento. E, 

realmente, houve um corte de 12 bilhões na saúde em 2015.  

 Então, vamos colocar o dedo na ferida! Por que os partidos que fazem 

oposição ao Governo e os partidos da base de apoio — aliás, nem sei os que ainda 

são da base, como é o caso do PMDB — são tão iguais quando se trata de defender 

os interesses do grande capital financeiro? Eu queria resposta para isso.  

 E aí vão dizer que o impeachment se justifica pelas pedaladas fiscais... E 

quanto à pedalada social, isso pode?! Matar o povo de fome pode?! Retirar a 

assistência à saúde pode?! O analfabetismo pode aumentar?!  

 Sabem V.Exas. o que significa um terço a menos no orçamento do Bolsa 

Família? Milhões de crianças e adolescentes nas ruas, aumento da violência, 
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desgraça social se alastrando por conta da responsabilidade fiscal. É inadmissível, 

Relator! Nós vamos ter que dar um jeito nisso.  

 Por outro lado, há cortes em áreas institucionais importantes. Eu não defendo 

aqui cortes no Poder Judiciário, no Ministério Público. No entanto, resolveu-se cortar 

exatamente na Justiça que é o refúgio dos trabalhadores — esses escravizados, 

espoliados nos seus direitos, direitos há décadas garantidos na Consolidação das 

Leis do Trabalho e que não são respeitados até hoje.  

 Mas a Justiça do Trabalho teve um corte de 90% nos investimentos e 50% no 

custeio. Significa que o Juiz do Trabalho e o funcionário de apoio administrativo vão 

ter que levar papel higiênico das suas casas para o trabalho já nos meses de maio e 

junho, porque um corte de 50% no custeio é o mesmo que inviabilizar o 

funcionamento do órgão. E quanto é que se corta, por exemplo — e eu faço 

destaques nesse sentido —, no caso do Pará? 29 milhões  

 Mas na sessão anterior, quando tive a possibilidade de debater, eu mostrava 

que o Governo apresentou — raramente o governo apresenta — uma proposta de 

LOA com um déficit de 30 bilhões e 500 milhões. Foi essa a proposta original.  

 Aí este Poder faz um esforço para — ao invés de apresentar e aprovar uma 

proposta com déficit — apresentar uma proposta com superávit... Aí saímos de 

menos 30 bilhões e 500 milhões — e isso está aqui no memorando — para 34 

bilhões e 441 milhões de superávit. Isso aqui é o Item 2 do memorando.  

 Porém, já no Item 5, vemos que está previsto um saldo para cancelamento... 

Eu debati esse tema. Aí o Relator propõe um corte de 31 bilhões, 358 milhões e uma 

fração.  

 Então, não é admissível ter superávit, cumprir as exigências do grande capital 

financeiro, comprometendo, em 2016, mais de 40% dos parcos recursos do 

Orçamento da União com a dívida pública, mas matar de fome os pobres. Ou seja, 

não podemos enriquecer os muito ricos e empobrecer ainda mais, aumentar ainda 

mais as desigualdades sociais no nosso País. É inadmissível!  

 Então, Presidente e Relator, para concluir, eu faço um apelo: nós temos que 

sinalizar ao País, porque se fala que há um desgaste do Executivo, e a Presidenta 

Dilma vai ter que demitir o Levy, mudar a política econômica e dizer um “não” 
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rotundo à especulação financeira, se quiser ganhar popularidade e evitar o 

impeachment. É verdade.  

 Agora, o Poder Legislativo deste País e o Congresso também estão 

desgastados. Se o povo pudesse, daria um impeachment a todos nós, porque o 

Datafolha mostra o desgaste do Governo, que é o Executivo, mas também dessa 

dimensão do Estado que é o Legislativo. Há Presidentes envolvidos em corrupção, 

Polícia Federal nas residências, nos escritórios, dentro da Diretoria-Geral desta 

Casa, e nós vamos dizer para o povo: “Olha, merecemos respeito, somos a Casa do 

povo, matamos vocês de fome, acabamos com os programas sociais...”. É 

inadmissível!  

 Eu posso votar sozinho, mas vou votar contra essa violência institucional. 

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

Edmilson Rodrigues.  

Passo a palavra ao Deputado Domingos Sávio, próximo orador inscrito. V.Exa. 

dispõe de 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, qual é a lista? 

Qual é a lista, Presidente? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Domingos, vou 

restituir o seu tempo. Apenas quero informar que foi solicitada a lista dos Deputados 

inscritos.  

 O próximo inscrito, depois do Deputado Domingos, é o Deputado Expedito 

Netto. Depois, falarão em sequência: Senador Hélio José, Deputado Hildo Rocha, 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, Deputado Zé Geraldo, Deputado 

Caio Narcio, Deputado Raimundo Gomes de Matos, Deputada Gorete Pereira e 

Deputado Pompeo de Mattos. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio, para fazer o seu 

pronunciamento. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, primeiro quero deixar claro que, desde o primeiro momento, nós do 

PSDB — que, por sinal, foi o partido que criou originariamente os programas sociais 
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que hoje ganham o nome de Bolsa Família — deixamos claro que não seríamos a 

favor de cortes no Bolsa Família. Não somos e já destacamos, porque, caso persista 

essa proposta, pretendemos derrotá-la. 

 Aliás, o Senador Aécio Neves apresentou uma emenda à LDO que foi 

aprovada aqui, para que os benefícios sejam pelo menos corrigidos pela inflação no 

próximo ano, para que não haja perda, já que temos uma inflação que passa de 

10%.  

 Então, garantir programas que atendam quem mais precisa é algo que 

praticamos há muito tempo. Mas nós não praticamos esse caminho da demagogia, 

do populismo socialista, para quebrar o Brasil. Portanto, defender que não haja 

qualquer superávit, defender calote de dívida, defender que não se pague juros ou 

culpar a exploração do grande capital pelas mazelas que hoje o Brasil vive é tapar o 

sol com a peneira.  

 Vamos colocar em português claro: quem já está demitindo trabalhadores, 

quem já está jogando no desespero boa parte da população brasileira é justamente 

o Governo da Presidente Dilma e do PT, que, com irresponsabilidade, com 

atividades criminosas, cometeu o crime de responsabilidade fiscal, pois gastou sem 

autorização orçamentária. E tais gastos não foram com o Bolsa Família, foram com 

bilhões do BNDES, patrocinando amigos como o Bumlai, como o Eike Batista. Esses 

gastos foram pagos com o saque ao Fundo de Garantia, onde a dívida do Governo 

já chega na casa de 15 a 20 bilhões de reais. Portanto, foi com atitudes 

irresponsáveis e criminosas que o Governo, ao invés de cumprir uma meta de 57 

bilhões de superávit — com o qual iria pagar um pouquinho dos juros da dívida, 

porque é meta primária —, fechou o ano com 120 bilhões de déficit e levou o País a 

essa situação que está aí. Ou será que tem alguém querendo fechar os olhos? 

 Nós vimos ontem que, só em um estaleiro no Rio de Janeiro, em plena 

segunda-feira, 3 mil trabalhadores que chegavam para trabalhar receberam o 

seguinte aviso: “Vocês estão demitidos”.  

 E é isso o que está acontecendo: milhares, milhões de brasileiros sendo 

demitidos. Também estamos com uma inflação acima de 10% e gasto público 

descontrolado. E agora vamos dizer o seguinte: “Olha, eu sou a favor que se acabe 

com a meta de superávit fiscal...”. 
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 Ontem, ao lado do Relator e a convite da Presidente, fui me reunir com o 

Ministro Levy. Eu sou da Oposição, mas não sou oposição ao Brasil. Eu não faço 

aqui oposição ao nosso País. Eu fui lá porque começou essa conversa de que há 

um entendimento da equipe econômica de que nós podemos abrir mão do superávit, 

que pode ser meta zero. Eu estranhei. Eu preciso entender qual é essa fórmula. É 

esse o recado que nós vamos dar para o País?  

 Esse discurso que eu acabei de ouvir é o seguinte: “Para de ser submisso à 

exploração do grande capital!” Olha, parece que vivem em uma ilha, acho que 

pensam o Brasil com o tamanho de Cuba. E olha que Cuba só andou para trás, está 

tentando acordar e pegar o trem da história, que eles perderam há mais de meio 

século.  

 Querem dizer o seguinte: “Vamos dar o cano no resto do mundo, vamos 

assinalar que vamos ter déficit no ano que vem de novo e continuar com 

crescimento negativo”. Ora, já estamos conseguindo perder para a Venezuela no 

IDH, então vamos continuar...  

 Vejam V.Exas. que isso é o padrão de qualidade de vida dos brasileiros que 

está caindo, que está se deteriorando. E quem está aí apoiando o Governo da Dilma 

acha que está uma maravilha? Não está não. Hoje quem já quer o impeachment da 

Presidente é o povo do Nordeste. Os índices nas pesquisas são alarmantes, às 

vezes mais até que nos Estados do Sul e do Sudeste, porque estão sofrendo, a 

inflação voltou de maneira descontrolada.  

 Portanto, nós somos, sim, por manter integralmente os investimentos do 

Bolsa Família. Ele tem um componente social e até um componente mesmo da 

economia, mas não queremos abrir mão do superávit. Há algum milagre aí? Não, 

tem corte seletivo. E eu vou colocar algo aqui que eu já sei que não será consenso, 

mas pelo menos que o Relator analise. 

 Nós temos mais de 20 bilhões de emendas parlamentares, 8 bilhões são 

emendas individuais, essas já são previstas na Constituição.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Peço-lhe que conclua, 

Deputado Domingos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Portanto, são emendas que serão 

pagas. Mas sobra algo em torno de 12 bilhões para emendas de bancada. Feito um 
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levantamento pelo próprio Relator, e eu conheci esse levantamento, nos últimos 

anos — não é só no último, não — não se pagou mais do que 1% das emendas de 

bancada. Portanto, de 12 bilhões a expectativa é que não se pague nada 

significativo, 100 milhões ou 200 milhões, algo pouco significativo para 12 bilhões 

que ali estão. 

 Nós conseguimos algo importante para os Estados. Nós conseguimos um 

acordo para que, pelo menos, uma emenda de bancada seja paga, seja impositiva. 

Isso está na LDO, o que dá algo em torno de 4 bilhões. Mas ainda sobram 8 bilhões 

de reais de emendas de bancada que não serão pagas. Nós sabemos que não 

serão pagas, mas estão ali, é um gesto político.  

 Eu não estou dizendo que cortem os 8 bilhões. Mas isso é algo que pode nos 

levar a um acordo, pois pelo menos parte desses 8 bilhões pode ser usado. Mas 

também podemos fazer cortes em outras áreas. Cheguei a falar aqui nos caças, que 

estão previstos para serem comprados. Nossa guerra agora é contra o desemprego, 

é contra a inflação. Nós não temos que priorizar a compra de caças, de avião de 

guerra. Nós temos que cortar cargos comissionados. E, no caso do TRT, 

poderíamos fazer uma média linear, algo em torno de 15%, porque não é justo — e 

o Relator tem razão — e temos que melhorar a eficiência da Justiça Trabalhista e 

não continuar inchando-a, mas não podemos inviabilizá-la.  

 Então, a ponderação que faço é que para a Justiça Trabalhista haja um corte 

de, no máximo, 15% linear, como deve ocorrer com todo o Judiciário, e que nós 

discutamos uma forma para superar o problema do Bolsa Família, não cortando, 

mas mantendo o superávit.  

 Nós temos obrigação de sinalizar que este País tem solução. Eu não 

concordo com o Governo. O Governo é ruim, o País é bom. Então, vamos sinalizar 

que este País tem que voltar a crescer, tem que voltar a ter superávit, porque senão 

nós vamos dar um recado muito ruim para a Nação e para todo o resto do planeta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito obrigado, Deputado 

Domingos. 

 Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, que é o Deputado 

Expedito Netto, eu passo a palavra ao Relator para que ele possa fazer um breve 

comentário sobre as falas dos três últimos oradores. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou responder rapidamente. 

 O Deputado Pedro Fernandes tem razão. Aliás, uma falha grande do relatório 

é que eu deveria ter começado pela Previdência Social. Nós só vamos consertar o 

Brasil consertando a Previdência Social. Não há nenhuma outra possibilidade. 

 E a Previdência Social é responsável por 40% da despesa do nosso 

orçamento. São 500 bilhões da nossa arrecadação total, que é de 1,2 trilhão de 

reais.  

 A nossa consultoria fez várias sugestões ao Governo logo no feriado de 7 de 

Setembro. Apresentamos mais de 30 sugestões ao Governo de como consertar o 

orçamento. O documento circulou bastante, fizemos várias reuniões com o Governo, 

e a grande maioria das propostas era na área da Previdência. 

 Então, V.Exa. me lembrou. Vou corrigir, vou também avaliar o documento que 

V.Exa. me passou, mas não há como se pensar em corrigir o Orçamento da União 

sem medidas duras, duras, na Previdência, que aumentou nos últimos 2 anos 40 

bilhões de reais em despesas. Repito: de 2013 para 2014 as despesas aumentaram 

em 40 bilhões; de 2014 para 2015, outros 40 bilhões. Portanto, em 500 milhões, 

V.Exas. podem imaginar o que é a curva exponencial de despesas que são 

obrigatórias e que nós temos que cumprir. 

 Nós temos uma mudança na pirâmide de idade da nossa população 

economicamente ativa que precisa ser corrigida. Nós trataremos disso 

oportunamente.  

 De qualquer maneira, obrigado pela sua contribuição. Farei esse voto 

complementar. A questão dos aposentados é fundamental para o equilíbrio 

econômico e para o equilíbrio fiscal do Brasil. 

 O Deputado Edmilson falou do Bolsa Família. Ele disse que a pessoa tem que 

ir lá e provar que é miserável para poder receber o Bolsa Família. Não é verdade, 

Edmilson. A pessoa não prova nada lá. A inscrição no Cadastro Único é declaratória. 

Não se pede um documento sequer para que a pessoa comprove o que está falando 

e não se cruzam os dados também daquela pessoa com os demais cadastros 

brasileiros, como o do CAGED — Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

ou o do registro de imóveis. E há outros cadastros que poderíamos utilizar para o 
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cruzamento de dados. O Governo já poderia estar negando o cartão a quem não 

precisa. Mas não faz nenhuma verificação.  

 Infelizmente, eu quero dizer ao Deputado Edmilson que não é assim. Seria 

bom que fosse, porque tem muita gente que talvez precise de Bolsa Família, mas 

não a está recebendo; e há os que estão recebendo sem que precisem dela. 

 Bem, o Deputado Domingos Sávio falou também do Bolsa Família e do 

superávit. Só para informação aos senhores, mandei fazer uma pesquisa sobre o 

Bolsa Família. Eu estou sabendo mais do que a Ministra Tereza sobre o Bolsa 

Família. E ela tenta me responder coisas vagas nos ofícios que ela manda. Ela tenta 

responder até o que eu não perguntei, porque, se ela responder o que eu perguntei, 

vai ter que tomar providências.  

 Mas o resultado da pesquisa que fiz é o seguinte: “Como a população de 

modo geral avalia o programa Bolsa Família? Ótimo e bom, 31%; ruim e péssimo, 

33%. Qual a importância do programa para o auxílio no desenvolvimento do Brasil? 

Muito importante e importante, 54%; não importante, 40%. O programa atinge o 

objetivo de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para a superação 

de situação de vulnerabilidade? 58%, não. O programa Bolsa Família contribui para 

o desenvolvimento social do Brasil? Não, 46%; sim, 44%. O programa Bolsa Família 

contribui para distribuição de renda mais justa no Brasil? Não, 55%; sim, 33%. 

Acredita que o Bolsa Família garante alívio imediato para a pobreza? Não, 51%; sim, 

42%. Acredita que pode haver fraudes no Bolsa Família? Não, 5%; sim, 89%. Você 

diria que o Bolsa Família cria relação de dependência dos beneficiários e deve ser 

gradualmente e aos poucos extinto? Concordam 53%; discordam 34%”. 

 Então, esse foi o resultado da pesquisa, só para informação ao Deputado 

Domingos Sávio. Portanto, o Bolsa Família precisa de ajustes e o superávit é 

necessário.  

 Se o Brasil não faz superávit, é como se ele fosse para o SPC como um mau 

pagador. E aí, se é mau pagador, ninguém investe aqui, e as oportunidades de 

emprego não acontecem.  

 Quanto ao corte proposto nas emendas de bancada para atender a 

recomposição do Bolsa Família, eu insisto que o corte no Bolsa Família é por má 
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gestão e não por mérito do programa, que em si é um programa meritório. Então, 

nós vamos debater essa solução.  

 O Deputado Domingos Sávio sugere aqui um corte nas emendas de bancada. 

A Senadora Gleisi sugeriu lá no Senado que se pare de pagar juros e ainda há 

outras propostas que nós vamos avaliar.  

 Mas eu acho que é melhor ficar aqui mesmo nos cortes das despesas. Quem 

não tem não gasta.  

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

Expedito Netto, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO EXPEDITO NETTO - Sr. Presidente, gostaria de 

cumprimentar todos os nobres Deputados e todos os nobres Parlamentares que aqui 

se encontram, inclusive o Deputado Ricardo Barros, a quem parabenizo pelo 

serviço. A gente sabe da dificuldade pela qual o País tem passado. Afinal de contas, 

está aí, a conta chegou. E agora quem paga é a população. 

 Muito se discute sobre os investimentos nas áreas sociais, como o Bolsa 

Família. Participei de uma audiência pública sobre os investimentos no programa 

Luz para Todos. Será que, talvez, não seja a hora de haver mais responsabilidade 

com os nossos programas sociais? Assim como o Deputado Ricardo Barros falou, 

será que não é chegada a hora de se ter que provar a miséria? 

 Ter programas sociais é importante para acabar com a miséria e acabar com 

a fome em nosso País. Nós sabemos da desigualdade social existente em nosso 

País, que não é pequena. Além disso, temos inflação e juros crescendo hoje. E o 

que dizer de instituições como o TRT, que não terão a mínima condição de 

manterem as portas abertas? Tirar o investimento? Isso é fácil! Eu acho que todo o 

Brasil deveria parar com os cortes nos investimentos. Agora, tirar 50% das dotações 

de custeio vai ser muito complicado. Mas eu acho que todas as famílias estão tendo 

que fazer isso, o povo brasileiro está tendo que fazer isso.  

 Eu tenho muito medo, Sr. Presidente, de ver aonde o Brasil vai chegar e 

quando ele vai parar de cair. Nós precisamos de alternativas realmente plausíveis 

para tirar o País da crise. Hoje eu tenho certeza de que a população brasileira e os 

Presidentes dos TRTs de todos os Estados do País têm a consciência de que o voto 

é importante, têm a consciência de que nós temos que ter uma política séria no 
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nosso País! Eu tenho certeza, Sr. Presidente, de que hoje todo mundo sabe que o 

voto que depositou na urna vai influenciar o quanto vai pagar no posto de gasolina, 

vai influenciar o quanto vai pagar pelos remédios, pela saúde familiar, vai influenciar 

o quanto vai gastar no supermercado. E eu peço mais uma vez a toda a população 

brasileira que tenha responsabilidade quando depositar seu voto na urna, que não 

acredite em mentiras, que não acredite em balela, que não acredite nos sonhos que 

são vendidos. 

 Sr. Presidente, Sr. Relator, eu peço mais responsabilidade. Quando 

discutimos o Programa Luz para Todos, eu vi que havia um investimento altíssimo 

na Bahia. E eu queria saber se o Programa Luz para Todos, que era destinado às 

áreas rurais, não estaria investindo de forma indevida, não estaria investindo em 

terra, talvez, improdutiva. Que bom seria se nós tivéssemos mais responsabilidade, 

repito mais uma vez, com os nossos programas sociais e soubéssemos investir 

direito o dinheiro do contribuinte. 

 Citando um pouco Margaret Thatcher, Sr. Presidente, não existe isso de 

dinheiro público. O Governo não possui dinheiro. O único dinheiro que o Governo 

possui é o dinheiro investido do contribuinte, é o dinheiro investido daqueles que 

pagam seus impostos. Então, talvez deveríamos ter mais responsabilidade por não 

estarmos lidando com o nosso dinheiro. Que bom seria se nós deixássemos o 

dinheiro do contribuinte ser investido pela sua família, que ela investisse na 

educação que achasse necessária e na saúde que achasse de qualidade. Vamos 

deixar o dinheiro do contribuinte, porque nós não estamos sabendo investi-lo, nós 

não estamos sabendo fazer a nossa parte. 

 Parabéns, mais uma vez, Deputado Ricardo Barros!  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Expedito Netto.  

 Com a palavra o próximo orador inscrito, o Senador Hélio José. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Eu quero cumprimentar o nosso Relator-

Geral, o Deputado Ricardo Barros, também o nosso dirigente da Mesa, o Deputado 

Jaime Martins, do PSD, e a nossa Presidente Rose de Freitas. 
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 Realmente, o problema é muito grave e sério. Eu estou aqui para falar sobre a 

nossa Casa, que é o Senado Federal. A previsão de corte de 42% para o Senado 

Federal simplesmente vai inviabilizar a Casa. Ela não terá como funcionar. Então, 

Relator-Geral, eu acho que nós precisamos buscar algumas alternativas para 

determinadas questões, que vamos ter que selecionar, pois terá que haver cortes, 

evidentemente.  

 Falaram aqui sobre o Bolsa Família, um programa importante, crucial, para o 

nosso País, criado pelo Presidente Lula, que copiou alguns outros programas que já 

existiam e o melhorou, e a que foi dado sequência pela Presidente Dilma. Mas 

V.Exa. havia encaminhado e discutido conosco que pelo menos 5% de corte no 

Bolsa Família não atrapalharia o funcionamento do programa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Um minuto, Senador. 

 Nós temos um orador fazendo uso da palavra. Eu vou pedir que 

mantenhamos o silêncio e a concentração. É a primeira vez que eu assisto aqui 

nesta Casa, em 21 anos, a um verdadeiro debate sobre o Orçamento. É a primeira 

vez que um Relator apresenta um relatório com antecedência, põe a cara e vem 

aqui para responder um a um.  

 E aqui eu não estou vendo obstrução, não estou vendo má vontade de 

ninguém. Nós estamos fazendo uma verdadeira discussão. Por isso é que estou 

sendo um pouco tolerante nessa discussão. Então, eu quero pedir a atenção de 

todos para com o orador, que está fazendo uso da palavra. 

 Pode continuar, Senador. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Muito obrigado, Presidente Jaime Martins.  

 Então, nós não podemos inviabilizar alguns órgãos. O Distrito Federal, que eu 

represento no Senado Federal, já teve registrados 250 mil desempregados no último 

mês e está na perspectiva de um enorme desemprego a permanecerem os cortes 

aqui colocados, seja nos TRTs, seja no TJ, seja aqui no Senado Federal, seja na 

Câmara, seja nas outras Casas. Então, nós precisamos buscar alguma alternativa. 

Eu não quero ver esse número de 250 mil desempregados do mês passado passar 

para 500 mil, por causa de cortes que venhamos a fazer aqui. 

 Vejamos algumas sugestões aqui colocadas. Por exemplo, durante o debate, 

já vimos que é possível cortar 5% do Bolsa Família sem causar danos ao Programa. 
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Então, cortamos ali, e, quanto aos outros 5%, talvez selecionando emendas de 

bancada ou outras questões que não iniciaram obra, possamos tentar chegar a um 

acordo para permitirmos que o nosso Relator recomponha esses órgãos que irão 

cortar exatamente no custeio. 

 Pois não?  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Cinco bilhões, não 5%. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - É, 5 bi no Bolsa Escola, e, para os outros 5 

bi, temos que tentar achar as fontes. Para esses outros 5 bi, se todas as bancadas 

concordassem... Eu sinceramente acho que a bancada de Brasília, entre ver mais 

250 mil desempregados no DF e cortar alguma obra que não iniciou, preferiria cortar 

uma obra que não iniciou a ver esses desempregados todos. 

 Aqui no Senado Federal, Casa que eu represento, a proposta orçamentária 

emitida pelo PLOA 2016 já foi objeto de três etapas de cortes ao longo da sua 

tramitação no Congresso, especificamente aqui na CMO. Os dois primeiros cortes 

objetivaram assegurar recursos para atender a emendas individuais e coletivas, e 

foram promovidos pelo Relator, igual nós já vimos. Os demais, o foram pelo Relator 

Setorial, que nós fizemos. A última redução consta do relatório final, apresentado em 

13/12/2015, foi efetuada pelo Relator-Geral como medida para viabilizar o alcance 

da meta do resultado primário, superavitário, fixado no substitutivo do Projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias de 2016.  

 Eu queria dizer, Sr. Relator, que talvez pudéssemos negociar com o Governo 

uma pequena redução nesse superávit — em vez de 0,7%, ser 0,5%, alguma coisa 

assim —, trabalhar com a outra proposta do Deputado Domingos Sávio e tentarmos 

recompor esses gastos de custeio desses órgãos. Para V.Exa. entender, no ano de 

2012, o Orçamento previsto do Senado Federal foi de 329 milhões e neste ano, com 

os cortes, está ficando em 285 milhões. Então, o Senado, que ao longo do tempo 

veio reduzindo seu gasto, não pode ser penalizado agora com o corte de 42%, 

porque inviabiliza...  

 (Desligamento automático do microfone.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Peço-lhe que conclua, 

Senador. 
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 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Eu estou aqui com uma nota técnica longa 

que explica todas as motivações que levam o Senado Federal a fazer um destaque 

— eu o fiz — para V.Exa. fazer essa recomposição, porque sinceramente nós não 

teremos como operacionalizar o Senado Federal com esse corte de 41,4%.  

 Eu só queria relatar que, enquanto o Senado Federal fazia o dever de casa, 

sem querer fazer nenhuma crítica, o TCU, por exemplo, de 2012 a 2018, teve um 

aumento de 134 milhões para 166 milhões. A Câmara dos Deputados, de 2012 a 

2015, teve um aumento de 463 milhões para 593 milhões. E o Senado teve uma 

redução nesse período. Então, precisamos rever a situação, para que possamos 

fazer justiça a todos os órgãos da Casa.  

 Muito obrigado. 

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

José. 

 Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Presidente, Deputado Jaime 

Martins, Sr. Relator, Deputado Ricardo Barros, demais membros desta Comissão 

Mista de Orçamento, Deputadas, Deputados, Senadoras e Senadores, nós vivemos 

no nosso País pelo menos três crises: uma grave crise econômica, uma grave 

crise... (Manifestações no plenário.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vou pedir a atenção de 

todos. Nós temos um orador no uso da palavra. Quero pedir a atenção de todos, 

porque estamos aqui debatendo uma questão que é crucial para o País. 

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Srs. membros desta Comissão Mista de 

Orçamento, estamos vivendo pelo menos três graves crises juntas, o que está 

promovendo um grande terremoto no País: a crise econômica, a crise política e a 

crise ética e moral. Mas, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, alguma coisa 

de bom teria que acontecer. E o que acontece, acontece nesta Comissão, a 

Comissão Mista de Orçamento.  

 Ontem mesmo, segunda-feira, conversando com o Walbinson, nosso Chefe 

de Gabinete da Comissão Mista de Orçamento, perguntei: “O que vamos tratar 

hoje?” E ele disse: “O Deputado Ricardo Barros está fazendo uma grande inovação 
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no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. S.Exa. está levando o relatório, para 

que possamos discutir, e discuti-lo amplamente no plenário”. Não houve isso ano 

passado; não é uma prática desta Comissão, como o Deputado Jaime Martins 

acabou de dizer. E será muito bom que se torne uma prática desta Comissão. 

 Mas, Sras. e Srs. Deputados, vejo que o Brasil tem, na sua administração 

pública federal, dois gargalos: um deles é a sua imensa dívida pública interna; o 

segundo é a Previdência Social. Nós temos que enfrentar de frente esses dois 

gargalos, para que possamos fazer com que o nosso País desenvolva-se numa 

velocidade mais rápida do que a que desejamos, mais rápida do que a que hoje 

observamos. 

 Aqui se fala em corte do Bolsa Família. Eu fui Prefeito de uma cidade 

pequena e fui um dos primeiros Prefeitos a implantar aquilo que foi o embrião do 

Bolsa Família, que foi o Bolsa Escola. Posso dizer a V.Exas. que, depois, o Bolsa 

Família, que surgiu com o Presidente Lula, época em que eu era Prefeito, consegue 

quebrar um ciclo de pobreza terrível intergeracional. É um programa fantástico! Por 

quê? Porque ele tem dois condicionantes importantíssimos: a educação, a presença 

da criança na escola, e o apoio e o cuidado da família com a saúde dessa criança, 

porque nós trabalhamos para uma nova geração, que não é apenas a geração 

futura, mas a geração atual, essa geração que está sendo construída sem 

desigualdades. Portanto, é um programa de grande importância, para que possamos 

diminuir as desigualdades, as grandes desigualdades que há no nosso País.  

 Mas, sem dúvida nenhuma, Sr. Relator, ao falar com relação aos problemas 

que existem na administração, V.Exa. reconhece que, no mérito, o núcleo do 

programa é importante. O que V.Exa. discute é a administração. E nós sabemos que 

a administração do programa peca pela falta de controle, além da ação em cima 

daquilo que está errado.  

 Ora, eu que sentei no banco das Faculdades de Administração Pública e de 

Administração de Empresas da Universidade Estadual do Maranhão — cursei as 

duas —, aprendi que, para administrar, nós temos que planejar, controlar, dirigir e 

coordenar. Se não houver uma dessas funções da administração, a coisa não dará 

certo. Portanto, nós sabemos que existem mesmo alguns desvios na execução do 

programa que têm que ser corrigidos. Nós estamos aqui apoiando o programa, mas 
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nós também estamos apoiando que o programa chegue àqueles que realmente 

precisam, que são os mais necessitados do País.  

 Quero aqui, Sr. Presidente, fazer um apelo a V.Exa. no sentido de que não 

faça esse corte no custeio do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, que tem 

uma dificuldade muito grande. O Maranhão tem 331 mil km². Cabem dentro do 

Maranhão cinco países do tamanho de Portugal. É muito difícil fazer justiça 

trabalhista do Maranhão; o custo é muito maior do que em todos os outros Estados.  

 Portanto, eu peço a V.Exa. que reveja esse corte de 50% no custeio do TRT, 

que retorne o valor inicial de 1 milhão e meio — é apenas 1 milhão e meio! Foram 

cortados 150 mil do fórum trabalhista de Imperatriz e também do fórum da cidade de 

Santa Inês. Isso é importante para o Maranhão. Foi o povo do Maranhão que me 

colocou aqui. Quero agradecer a V.Exa. por ter atualizado e colocado a média e a 

alta complexidade do Maranhão na média nacional. 

 Muito obrigado. Agradeço o esforço de V.Exa., o esforço do Deputado Pedro 

Fernandes, que é coordenador da nossa bancada aqui na Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho! Hoje é o Dia do Arquiteto, e, 

para fazer o equilíbrio do nosso orçamento, V.Exa. pode ser denominado o arquiteto 

do perfeito orçamento. 

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

Rocha.  

 Antes de passar a palavra ao Relator, para que S.Exa. possa fazer um breve 

comentário sobre a argumentação dos três últimos inscritos que usaram da palavra, 

apenas anuncio os próximos três oradores: a Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende, o Deputado Zé Geraldo e o Deputado Caio Narcio. 

 Com a palavra o Sr. Relator.  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, vou responder ao 

Deputado Expedito Netto, ao Senador Hélio José e ao Deputado Hildo Rocha. Mas, 

antes, queria registrar a presença do Desembargador Lorival Ferreira dos Santos e 

também do Presidente da ANAMATRA — Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho.  

 Sr. Desembargador, V.Exa., que veio liderando a comitiva dos TRTs e viu que 

tem muito apoiamento aqui, ouviu o Senador Hélio José fazendo um apelo para não 
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cortarmos 42% do custeio do Senado. Apenas quero registrar que o corte é 

generalizado para todos os Poderes, em todos os setores. Vamos avaliar também o 

pedido feito pelo Deputado Expedito Netto e pelo Deputado Hildo Rocha para que 

não cortássemos o custeio do TRT e falar um pouco da questão colocada pelo 

Senador Hélio José. O corte do Senado tem destaque de recomposição, como todos 

os demais. E eu sempre digo que não há problema; só precisamos encontrar onde 

cortar para recompor. Então, alguém vai ter que sofrer mais cortes ainda para que 

possamos solucionar a questão.  

 O Senador Hélio José propôs um corte de 5 bilhões do Bolsa Família, que se 

refere àqueles que estão na regra de permanência, que não tem amparo legal, 

pessoas que ganham de 154 reais até meio salário mínimo e que, por uma portaria 

do Ministério, o estão recebendo, mas ela não está amparada na lei. E também para 

cortar daqueles que, na pesquisa, na verificação da auditoria da Controladoria-Geral 

da União, observou-se que tinham renda evidentemente acima da renda autorizada 

de 154 reais, que são 10% dos beneficiários. Só esses dois itens dariam um corte de 

5 bilhões do Bolsa Família. Portanto, seria cortado apenas dos que o estão 

recebendo ilegalmente, porque a lei não os ampara.  

 A redução do superávit proposta pelo Senador Hélio José, ou das emendas 

de bancada, também está aqui sendo anotada como sugestão, junto com a de 

outros que já propuseram outras soluções também para o corte do Bolsa Família. 

 Nós vamos, portanto, continuar o nosso debate, mas eu agradeço, pela 

participação e pela colaboração, aos Srs. Parlamentares que neste debate 

entendem a oportunidade das questões sobre as quais nós estamos colocando luz 

neste relatório do Orçamento e precisam ser “concertadas” — digo isso no sentido 

de concertá-las com a sociedade brasileira, que paga a conta de todas essas 

despesas. Nós vamos continuar fazendo o debate. 

 Eu, como já disse, vou falar um pouco sobre a Previdência amanhã, no 

adendo que farei por sugestão do Deputado Pedro Fernandes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu vou encerrar as 

inscrições, uma vez que ainda há nove inscritos. Assim, podemos ter expectativa de 

término desta nossa reunião.  
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 Quero reafirmar e relembrar que será até às 20 horas de hoje, por um acordo 

da Comissão, o prazo para a entrega dos destaques, porque o Relator precisa se 

debruçar sobre esses destaques durante a noite, para amanhecer com os pareceres 

já pela manhã. 

 Eu vou passar a palavra ao próximo inscrito. O Deputado Paulo Pimenta já 

está inscrito. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Quero usar o tempo da Liderança do 

Governo. 

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

Pimenta. Pela Liderança, V.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 É importante tratar desse tema agora, por conta da manifestação do ilustre 

Relator, para não perdermos a oportunidade de fazer o debate no momento 

adequado. 

 Em primeiro lugar, eu vou reafirmar aqui, Sr. Presidente e ilustre Sr. Relator, 

que o Governo é contra o corte de qualquer recurso do Bolsa Família. Nós temos o 

entendimento de que esse programa é exitoso. Por sua eficiência, é um programa 

reconhecido não só no Brasil, mas também internacionalmente. É um programa que 

tem mecanismos bastante rígidos de fiscalização e de controle, e qualquer corte 

provocará a saída de pessoas do programa.  

 Estudo realizado pela área específica que trata do programa entende que, se 

acolhida a emenda do Relator, nós teríamos 23 milhões de pessoas fora do 

programa, Sr. Presidente. E teríamos 8 milhões de pessoas no País entrando na 

pobreza extrema. Esses números, Sr. Presidente, não são ideias, não são 

suposições. São fatos.  

 Para que V.Exa. tenha uma ideia, a frequência escolar do Bolsa Família é 

85%, ou seja, os alunos beneficiados com o Bolsa Família têm frequência escolar 

superior à frequência média da rede de ensino em todo o País. A previsão do 

orçamento do programa é empenhar 100%. E a efetividade de saques dos 

beneficiários, Sr. Presidente, chega a 99,3%. Portanto, não há sobra orçamentária 

do Bolsa Família e não há sobra financeira do Bolsa Família. 
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 Eu não quero, mas poderia, aqui apresentar muitos outros elementos que 

demonstram a importância do programa, como a repercussão na economia, a 

redução da mortalidade infantil, a redução das mortes causadas pela diarreia e pela 

desnutrição. São números conhecidos no Brasil e no exterior. E esse programa foi 

fundamental para que o Brasil, Sr. Presidente, saísse do mapa da fome. 

 Mas, veja bem, existe uma regra de permanência, que o Relator tem citado 

seguidamente. Essa regra de permanência permite que, quando a renda sobe para 

até meio salário mínimo por pessoa, as famílias possam ficar até 2 anos no Bolsa 

Família, desde que atualizem voluntariamente as informações no cadastro único. 

Essa é a chamada regra de permanência. O objetivo da regra de permanência é que 

as pessoas busquem o emprego no mercado de trabalho, que incentivem a 

declaração sobre a mudança de renda. E cerca de 56% das famílias que ingressam 

na regra de permanência saem dessa condição em 6 meses. 

 Portanto, Deputada Gorete Pereira e Deputado Lázaro Botelho, as famílias 

conseguem melhorar, mas não conseguem manter essa situação durante 2 anos. 

Então, 56% das famílias regressam à situação anterior, perdem aquela renda 

adicional, muitas vezes porque trabalham em atividades sazonais, como, por 

exemplo, trabalho na praia ou trabalho durante safras. O Bolsa Família é anual. Nós 

não podemos distorcer a leitura desses dados em função de uma situação 

específica. Por 6 meses, às vezes, conseguem melhorar um pouquinho aquela 

renda da família, mas voltam para o patamar do Bolsa Família. Por isso, se nós 

tirarmos essas pessoas do programa, estaremos cometendo uma enorme injustiça e 

um erro de concepção. 

 Veja, Sr. Presidente, a regra de permanência está prevista no art. 21, § 1º, do 

Decreto nº 7.013, de 2009. 

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

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Pois não, Sr. Presidente. 

 O decreto foi editado com base no art. 2º, § 6º, da Lei nº 10.836, de 2004, 

regulamentada pela Portaria do MDS nº 617, de 2010. Portanto, a regra de 

permanência é legal. Essas pessoas recebem o benefício de maneira legal. 

 Com todo o respeito que temos ao ilustre Relator, discordamos frontalmente 

de qualquer proposta que tenha por objetivo retirar recurso do Bolsa Família, porque 
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isso significa, na prática, retirar do programa as pessoas que mais precisam receber 

o Bolsa Família. E isso vai contra tudo aquilo que o nosso Governo entende como 

prioridade da gestão da nossa Presidenta Dilma. 

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

Pimenta. 

 A próxima oradora inscrita é a Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende. Acho que S.Exa. não está presente. 

 O orador seguinte é o Deputado Zé Geraldo, que tem a palavra por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e 

todos aqueles que me ouvem neste momento, sei que a missão do Relator-Geral do 

Orçamento, a missão do Governo, a missão dos governantes se torna muito difícil 

quando a população exige mais, quando todos os Ministérios têm que gastar mais e 

quando nós temos menos, em todas as áreas. 

 Mas eu quero primeiro, Sr. Relator, concordar com o companheiro que me 

antecedeu, o Deputado Paulo Pimenta, que falou sobre o Programa Bolsa Família. 

Esse dinheiro é o dinheiro que movimenta inclusive a economia local. Há cidades 

neste País em que, às vezes, o Fundo de Participação é menor do que o Bolsa 

Família. Ai da maioria dos Municípios brasileiros, se não fosse o Bolsa Família! O 

programa injeta mensalmente recurso para aquela população pobre, que vai gastar 

na sua cidade! Não vai nem à cidade vizinha, nem à cidade polo: gasta ali na 

farmácia, na padaria, no comércio, onde compra a farinha, o arroz, o feijão, a carne. 

 O programa contribui para esse desenvolvimento que, a partir do Governo 

Lula, é visível em todo este País, de norte a sul. Se você for a uma cidade 

pequenina de Roraima ou do Rio Grande do Sul, ou de qualquer outro Estado 

brasileiro, de norte a sul, verá que em qualquer cidade há a presença forte dos 

programas do Governo Federal. 

 Na sexta feira, eu estava na cidade de São Félix do Xingu, no Estado do 

Pará, um Município que é, sozinho, uma vez e meia o tamanho do Estado do Rio de 

Janeiro. Para se chegar à sede de certas comunidades do Município, gasta-se uma 

hora e meia de avião monomotor. Lá há 12 médicos pagos pelo Governo Federal, 

por meio do Programa Mais Médicos. São comunidades do interior, com médicos 
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cubanos andando em garupa de moto, no barro e na poeira, para irem atender à 

população. 

 Vai-se cortar dinheiro do Mais Médicos, depois que a população recebeu os 

médicos? Uma vila que nunca tinha visto um médico, agora tem médico 

permanente. O Prefeito mostrou um monte de ambulâncias em frente ao hospital 

que estávamos inaugurando. Disse: “Eu recebi a Prefeitura com uma ambulância 

velha e quebrada, e agora eu tenho 12 ambulâncias, a maioria delas vindas do 

Governo Federal.” A comunidades distantes, às quais ninguém acreditava ser 

possível chegar energia elétrica, chegou energia do Programa Luz para Todos. Vai-

se tirar dinheiro desse programa? 

 Enfim, eu penso que este Congresso precisa é ter a coragem de decidir sobre 

a geração de dinheiro. Nós perdemos uma CPMF que poderia estar gerando 65 

bilhões ao ano. Nós não estaríamos apertados aqui, cortando dinheiro dos Tribunais 

Regionais, como é o caso do Pará e do Amapá. Imaginem Estados com essa 

dimensão territorial terem cortes tão acentuados, como é o caso!  

 Perdemos essa receita, devido a uma votação irresponsável no Senado, por 

um voto, para prejudicar o Governo Lula no segundo mandato, com medo da 

reeleição. Acabaram com a CPMF, criada no Governo Fernando Henrique. Estamos 

deixando de ter algo em torno de 65 bilhões ao ano! E querem retirar 10 bilhões de 

reais do Programa Bolsa Família, retirar de todos os lados. No DNIT, há estradas 

licenciadas, com todas as condições para se começar o asfaltamento, mas não são 

asfaltadas porque está faltando dinheiro, devido a corte no Orçamento. 

 Se não tomarmos coragem, se não votarmos receitas, que arrecadam 

dinheiro, no próximo ano, quando estivermos discutindo o Orçamento, estaremos 

chorando, discutindo cortes. Todos estarão aqui com o pires na mão, com destaque 

aqui e ali, que também não vão resolver a questão das universidades e dos demais 

programas. 

 Acho que este Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, este ano 

não contribuiu para que pudéssemos votar receitas, para termos recursos para 

garantir exatamente os programas mencionados.  
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 Realmente, um corte de 10 bilhões de reais no Programa Bolsa Família é um 

corte muito acentuado. Precisamos rever principalmente este corte, para que o 

programa tenha continuidade nos próximos anos.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito obrigado, Deputado 

Zé Geraldo. 

 Com a palavra o próximo orador inscrito, o Deputado Caio Narcio.  

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sr. Presidente, falamos durante a 

organização dessa peça orçamentária e ressaltamos, o tempo inteiro, a dificuldade 

que o Governo criou para que esta Comissão pudesse fazer os seus trabalhos. 

Primeiro, o desastre das metas. Uma hora eram 3 bilhões de reais, outra hora eram 

2 bilhões de reais, mais outra hora eram menos 5 bilhões de reais, em seguida, 

menos 30 bilhões de reais, depois 60 bilhões de reais. Por aí andou esta Comissão 

o ano inteiro, com um fator agravador: a falta de decisão deste Governo.  

 O Governo, durante todo esse tempo, depois do relatório de receitas, veio 

para cá com uma peça do “país das maravilhas”, inventando uma receita dos 

sonhos, da CPMF, colocando-a dentro de um Orçamento que só criou dificuldade 

para esta Comissão. Eis que chegamos aqui, neste momento, ao relatório final. 

 Quero dizer ao Relator, Deputado Ricardo Barros, que S.Exa. cumpriu e está 

cumprindo um papel difícil. Primeiro, ter que lidar o tempo inteiro com a capacidade 

imaginária e utópica do Governo; depois, conviver com os maiores problemas do 

Brasil: a Previdência, os salários milionários, que causam disparidades aqui, através 

dos benefícios; em seguida, a pauta do Bolsa Família, que é uma pauta importante, 

mas não é a principal. 

 Agora, faço um raciocínio com os senhores. Nós assistimos este ano a um 

corte de 10 bilhões na área do Bolsa Família, e o Governo simplesmente fez a 

compra de caças no valor de 20 bilhões! Por acaso o Brasil está guerreando com 

alguém que eu não esteja sabendo?  

 A guerra que o Brasil está tendo, no meu ponto de vista, é contra a educação, 

quando tira 50% de investimento da educação. A guerra que nós estamos tendo é 

contra a população, que está sofrendo a inflação de 10%, aliada ao desemprego 

crescente. O Brasil continua investindo onde não precisa. Ali está o problema do 

País. 
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 Então, se falamos que vamos cortar 10 bilhões do Bolsa Família, uma coisa 

tem que ser dita — e tenho que discordar do Líder do Governo, Deputado Paulo 

Pimenta: primeiro, o Governo tem que se entender, seus Líderes e Vice-Líderes. A 

proposta do corte é do Vice-Líder do Governo, que está brigando com o Líder do 

Governo! Então, a primeira coisa a fazer é contratar um psicólogo para ajudar o 

Governo a se entender. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Depois, na 

decisão, em vez de ficar um jogando para o outro, como uma peça teatral, dizendo 

que tem quer cortar, mas o Governo não quer. Alguém quer, senão não estaria aqui! 

 Agora, não adianta o Sr. Paulo Pimenta vir aqui dizer que os recursos do 

Bolsa Família são completamente bem aplicados. Todos nós sabemos que existe 

uma distorção no Bolsa Família. Existe gente recebendo sem merecer, gente 

recebendo duplicado, existem Prefeituras distribuindo fora dos parâmetros 

colocados. Todo mundo sabe de algum caso que está acontecendo. 

 O que precisa ser feito? Administração, para que receba quem precisa 

receber, mas não haja exageros para aqueles que não precisam. Mas não é por 

existirem esses problemas no Bolsa Família que esta Comissão vai dizer: “Vamos 

cortar 10 bilhões”. Nós não vamos cortar 10 bilhões. É preciso que haja o que o 

povo hoje não tem: um governo que saiba administrar. Esse não sabe! Esse não 

sabe! 

 Existe hoje, segundo a pesquisa apresentada pelo Ricardo, certa confiança 

de que o Bolsa Família é um bom projeto, mas há a desconfiança, pela maioria da 

população, de que o programa seja mal administrado. Todos nós sabemos disso. 

 Portanto, nós votamos contra o corte do Bolsa Família, contra os exageros 

dos benefícios por parte da Previdência.  

 (O Presidente faz soarem as campainhas.)  

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Já vou concluir, Sr. Presidente.  

 Votamos contra os exageros da Previdência e contra o mau uso do recurso 

público. Por exemplo, não há nenhuma necessidade de o Brasil gastar 20 bilhões 

em caças. Nós não estamos em guerra! 

 Esta é a nossa posição: não queremos dar cheque em branco para Governo 

irresponsável — que não sabe gastar e nem fazer cortes —, para deixar o Governo 
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fazendo mau uso do dinheiro público, porque ele não tem responsabilidade 

nenhuma para gastar e não sabe o que é administração pública. 

 Muito obrigado. 

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

Narcio. 

 Antes de passar a palavra ao Relator, para que S.Exa. faça seus comentários, 

anuncio que os próximos inscritos são o Deputado Raimundo Gomes de Matos, 

Deputada Gorete Pereira e Deputado Pompeo de Mattos. 

 Com a palavra o Sr. Relator. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Deputado Paulo Pimenta tratou 

da questão do Bolsa Família. Nós já estamos neste debate há bastante tempo, e eu 

vejo que o Governo preparou um discurso, digamos, ajustado, claro, sobre a 

questão, mas se nega a admitir que haja qualquer irregularidade na concessão de 

benefícios, embora isso seja altamente comprovado pela própria Controladoria-Geral 

da União, que é do Governo. E, segundo a pesquisa que eu demonstrei aqui, 89% 

das pessoas acham que há fraude no Bolsa Família e têm a sensação de que ele é 

mal aplicado. Então, certamente, esse sentimento da população não deve, no todo, 

estar errado. 

 De qualquer forma, eu não vou mais fazer esse debate. Vou apenas dizer que 

a regra de permanência não tem amparo legal — a regra de permanência consiste 

em pagar a pessoas que ganham até meio salário mínimo per capita. No entanto, eu 

estou falando de pai, mãe e três filhos que ganham 2 mil reais por mês, mas, ainda 

assim, recebem o Bolsa Família.  

 De fato, Deputada Gorete, isso não tem a ver com o problema do seu Ceará. 

Não tem a ver com o problema do Nordeste brasileiro, que precisa, de fato, do apoio 

desse programa.  

 Há também a questão da frequência escolar, que lamentavelmente é 

fraudada pelas escolas. As escolas informam à Prefeitura a presença de 85% dos 

alunos nas aulas, mas, quando a Controladoria-Geral da União vai à escola, verifica 

no livro de presença que isso não é verdade. Chega a até 30% o número de alunos 

cuja frequência não é aquela informada pela escola à Prefeitura para manter a 

família assistida pelo programa.  
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 Eu estou tratando de dados oficiais, bastante claros, todos estão publicados 

nos relatórios da Controladoria-Geral da União, que, nas auditorias em três 

Municípios sorteados por mês, tem um capítulo exclusivamente dedicado ao Bolsa 

Família. Em todas as auditorias — V.Exas. podem acessar a Internet e procurar as 

cidades dos seus Estados, que V.Exas. conhecem melhor —, V.Exas. verão que, no 

Capítulo do Bolsa Família, não há nenhum em que não tenha sido encontrada 

alguma irregularidade.  

 Então, vamos passar ao mérito do programa. O programa é meritório, tem o 

seu fundamento e quer ajudar as famílias. Em contrapartida, elas mantêm as 

crianças na escola, mantêm a carteira de vacinação das crianças, e as gestantes 

mantêm-se atendidas nos postos de saúde. 

 É pena que essas condicionantes não podem ser creditadas, porque, quando 

verificadas, constata-se fraude na informação de que a contrapartida das famílias ao 

Governo, ao povo brasileiro, não está sendo cumprida, embora oficialmente 

informada como sim. 

 O Deputado Zé Geraldo falou sobre o mesmo assunto, Bolsa Família, e o 

Deputado Caio Narcio fez a contestação sobre a forma de gestão do programa, mas 

reafirma o apoio do seu partido ao Programa Bolsa Família, que historicamente vem 

contribuindo para a retirada de famílias da extrema pobreza. Nós gostaríamos que o 

programa tivesse todos os recursos alocados exatamente para quem precisa.  

 Esta pesquisa de opinião pública que mostra que 89% das pessoas acham 

que há fraude no Bolsa Família é que me deixa tranquilo quando levanto o problema 

e quando digo que tenho o apoio, nas ruas, das pessoas humildes, porque esses 

humildes sabem que o vizinho ou que o parente tem um cartão e dele não precisa. 

Por isso, eles apoiam a moralização do gasto com o Bolsa Família. 

 Obrigado, Sr. Presidente.  

 Vamos continuar o debate. 

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

orador inscrito, Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobre 

Relator, nós queremos saudar o nosso Relator, porque sabemos da sua 

competência, pela vivência que S.Exa. tem neste Parlamento.  
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 Orientado pelo Deputado Pedro, eu reforço que todos os Deputados, não 

apenas os membros desta Comissão, deveriam adquirir o livro Guia Politicamente 

Incorreto da Economia Brasileira, lançado no mês passado. É o retrato da 

administração do PT: a irresponsabilidade fiscal.  

 É importante a leitura desse livro, para vermos que este debate que ora 

estamos fazendo deve-se à CPMF, de 5 anos atrás. Que Governo é este que, 

passados 5 anos, ainda quer justificar o retorno da CPMF?! Não tem competência 

administrativa, não tem gestão, como o Deputado Caio Narcio falou há pouco.  

 Nós precisamos, neste momento, analisar, estudar as desigualdades 

regionais.  

 V.Exa. conhece o Nordeste, sabe perfeitamente das suas dificuldades. Este 

meu destaque visa a repor recursos do Bolsa Família. V.Exa. falou há pouco, 

Deputado Ricardo Barros, em relação ao Bolsa Família no Nordeste. Nós não 

podemos agravar as desigualdades regionais. Neste momento, com esta proposta 

— existe, como V.Exa. já falou, a questão da proporcionalidade —, nós estamos 

agravando ainda mais as desigualdades, no momento em que milhões de crianças, 

jovens, famílias do Nordeste ficarão desemparados.  

 Em virtude da corrupção e do desvio de 200 milhões de reais da transposição 

do Rio São Francisco, nós não temos água no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do 

Norte, nós não temos água no Nordeste. Em virtude do calote dado pelo Presidente 

Lula, pela Presidente Dilma, com a construção de refinarias no Maranhão e no 

Ceará, gastando 2 bilhões de reais, aquelas famílias estão desamparadas.  

 Além disso, há que se falar também na Transnordestina. Já, já, vai chegar 

uma ferrovia chamada Transnordestina. O Presidente Eduardo Cunha instalou uma 

Comissão Especial, que nós estamos coordenando, tendo como Relator o Deputado 

Augusto Coutinho. É uma aberração a Transnordestina! Bilhões de reais foram 

gastos, com o aval do Ministério dos Transportes, com o aval do Ministério da 

Integração Nacional, e somente dinheiro do BNDES, do BNB.  

 No caso da saúde, continuam faltando recursos. Está aí a microcefalia. Hoje 

eu apresentei um requerimento para o Ministro da Saúde rever a portaria que 

reduziu o número de agentes de endemias do Brasil. O mais grave é que o Ministro, 

lá no último parágrafo, afirmava: “Se tivermos recursos orçamentários, nós 
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poderemos rever o número de agentes de endemias no Brasil”. Vai sair mais caro 

por quê? Porque aí está a microcefalia. Esta é a marca que vai ficar do Governo do 

PT: uma doença que, no mundo, ainda não tinha sido diagnosticada, pela 

irresponsabilidade, pela falta de recursos para larvicida, pela falta de apoio ao piso 

salarial dos agentes de endemias e dos agentes comunitários de saúde que nós 

aprovamos aqui no Congresso Nacional. Aí está o agravamento da situação. 

 V.Exa. tem a missão de equalizar este Orçamento. Eu sei que é difícil, o 

cobertor é curto, mas precisamos dar prioridade às prioridades. Eu já apresentei 

requerimento perguntando quantos bilhões de reais são gastos com a publicidade do 

Mais Médicos. Em que interessa a publicidade do Mais Médicos? No Ceará há a 

publicidade da ELETROBRAS. Para que gastar dinheiro com publicidade da 

ELETROBRAS no Nordeste? É bem provável que em tudo isso haja desvio para 

beneficiar alguém por meio da exigência de publicidade.  

 Nós temos nesta Comissão a prerrogativa de debatermos e lutarmos para que 

haja mais transparência, e que o Governo tenha a corresponsabilidade e a certeza 

de que os recursos serão bem aplicados, principalmente no Nordeste brasileiro. 

 Muito obrigado.  

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

Gorete Pereira. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, só um minutinho, 

por favor.  

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

Fernandes.  

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES  - É só para corrigir o meu amigo, o 

grande Deputado do Ceará Raimundo Gomes de Matos. Eu indico o livro não para 

julgar o Governo do PT, muito pelo contrário. Eu acho que o Lula, como Presidente, 

e a Presidenta Dilma tornaram o Maranhão um Estado com 97% de energia elétrica, 

29 IFs. Eu acho que este é um grande governo, que eu sempre defendo.  

 Este livro eu estou indicando aqui, por achar que precisamos quebrar alguns 

mitos.  

 Era só para fazer essa distinção. 

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

Fernandes.  

 Antes de passar a palavra à Deputada Gorete Pereira, eu quero ler a relação 

dos inscritos, porque há certa ansiedade, e eu tenho que seguir a sequência.  

 Depois da Deputada Gorete Pereira, falarão os Deputados Pompeo de 

Mattos, Paulo Pimenta, Lázaro Botelho, José Airton Cirilo, João Arruda e Milton 

Monti.  

 Com a palavra a Deputada Gorete Pereira.  

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Sr. Presidente, eu gostaria de 

começar a minha fala parabenizando o Relator, que fez uma verdadeira obra 

engenhosa para consolidar as demandas do Orçamento. Eu começo pelo Bolsa 

Família. 

 Eu venho de um Estado pobre, o Estado do Ceará. Eu ando muito pelos 

locais de periferia e pelos Municípios pobres. Eu fiz uma pesquisa decisiva em 

relação ao Programa Bolsa Família. O que eu ouvi foram sugestões de pessoas 

simples, mas sugestões que eu mesma fiquei admirada por terem partido daquelas 

pessoas. Elas me disseram: “Deputada, aqui todo o mundo sabe que o Ceará não 

tem água. Todo o mundo sabe da seca que nós estamos enfrentando faz 5 anos...” 

 É por isso que nós estamos constantemente apresentando destaques, 

pedindo a transposição do São Francisco. Desde que nós nos entendemos por 

gente, nós trabalhamos em prol dessa transposição.  

 Alguns me diziam: “A gente sabe que o Ceará precisava ser industrializado, 

que devia vir mais indústria pra cá. Esse Bolsa Família tinha que ser totalmente 

revisto. Uma pessoa que ganha um emprego numa fábrica ganha uma cesta básica, 

mas ela está trabalhando, ela está trabalhando dignamente. Não está em casa 

esperando de braços cruzados”.  

 O pai e a mãe de todos os crimes é a ociosidade de quem muitas vezes não 

tem o que fazer.  

 É falta de oportunidade? Não! Hoje é difícil encontrar alguém que queira 

trabalhar no Nordeste, porque o critério do Bolsa Família consiste em fazer uma 

verdadeira manobra entre a escola e as Prefeituras para não diminuir o dinheiro 

federal que chega ao Município. 
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 Então, nós não podemos continuar fazendo esse tipo de discurso. Nós temos 

é que aplaudir bastante os 30 milhões de pessoas por terem saído da linha de 

pobreza naquele momento que o Presidente Lula fez acontecer, ao qual a 

Presidente Dilma está dando continuidade, e que nós aplaudimos. Nós poderíamos 

pedir a ela que não se metesse mais, não.  

 Esta Comissão de Orçamento tem que aprovar este Orçamento como ele 

está, com os cortes que ele propõe. Nós entendemos só uma coisa na vida: na 

nossa casa, se nós estamos gastando e estamos devendo, temos que diminuir os 

gastos. Todo o mundo está vivendo esse aperto. Por isso, nós temos que fazer 

essas revisões.  

 Ela não vai deixar de ser, de maneira nenhuma, a pessoa principal e a mãe 

dos pobres, porque todas as pedaladas foram feitas para pagar áreas de cunho 

social, como o Minha Casa, Minha Vida.  

 Eu nunca tinha visto acontecer tanta coisa na área social. Anteriormente, em 

governos passados, como o de Fernando Henrique, falava-se em equilíbrio fiscal. 

Em todos os Governos anteriores, também houve crises, mas as crises não foram 

divididas com o povo pobre brasileiro. Ninguém viu isso. Agora, sim, estamos numa 

crise sem precedente. Mas essa crise pelo menos está sendo dividida com os mais 

pobres, com os mais humildes. Nós tivemos secas no Nordeste em que as pessoas 

morriam. Hoje as pessoas pelo menos não estão morrendo. 

 Nós temos alternativas que são criadas em momentos de crise. O Bolsa 

Família tem que ser revisto. Todos os dias as coisas acontecem, os empregos são 

criados, e se faz uma revisão. Havendo cortes, depois se faz a regularização.  

 Por que nós temos os REFIS dos bancos públicos? Temos que enfrentar com 

coragem, como eu disse para o Ministro Levy. Nós temos o FINOR, temos o FNDE, 

temos o FNE. Nós temos todos esses fundos, mas as pessoas nunca conseguiram 

pagar nem 10%, nem 30% do que estão devendo, porque nunca foi feito um REFIS 

num banco público. Este seria um dinheiro que realmente entraria na economia.  

 Portanto, eu gostaria de dizer que as alternativas surgirão, mas se tivermos a 

coragem que teve o nosso Relator-Geral, o Deputado Ricardo Barros, que deve ser 

um grande gestor no Município, para trabalhar neste Orçamento como um gestor.  
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 Não adianta não fazermos os cortes. Nós temos, por exemplo, os TRTs 

nacionais. São prédios lindíssimos, com manutenções caríssimas. Essas 

manutenções podem ser reduzidas agora, neste um ano.  

 Eu tenho a coragem de dizer isso porque este é um ano de ajustes, um ano 

de sacrifícios. Nós temos que colocar o dedo em todos esses locais. Depois, vamos 

criar alternativas, e a situação vai melhorar. Se nós estamos tentando fazer cortes 

no Bolsa Família, avaliem então esses outros custeios. 

 Finalizando, eu queria parabenizar o Relator. Eu gostaria que a Comissão de 

Orçamento votasse, na íntegra, a favor do relatório do Relator. Aproveito para dizer 

que apresentei dois destaques: um, realmente pequeno, relativo à FUNASA — nós 

precisamos de água para beber. O outro, de média e alta complexidade, relativo a 

remédios. Os recursos precisam aumentar um pouco. Esses foram os destaques.  

 Muito obrigada. 

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

Pereira.  

 Passo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, estava aqui conversando com a Deputada Flávia Morais, minha 

colega de partido que, comigo na Comissão, palmilhamos lado a lado há algumas 

semanas ou alguns meses.  

 Naturalmente, temos muita responsabilidade diante deste compromisso, que 

desempenhamos com muito prazer, mas que precisamos refirmar cada vez mais e 

com mais intensidade. 

 De qualquer sorte, eu quero fazer o enfoque de duas questões que eu 

considero relativamente importantes. 

 A primeira diz respeito aos Tribunais da Justiça do Trabalho. Em geral, a 

Justiça do Trabalho vive um drama muito grande diante de possíveis cortes. Eu sei 

que estamos fazendo cortes, Deputado Ricardo Barros, em todas as áreas. Cada 

um perde um pouco, o Orçamento público federal, estadual, municipal. Eu fui 

Prefeito, portanto conheço a situação — o cobertor é curto. Se tem para a cabeça, 

falta para os pés. Se visto os pés, falta para a cabeça. A coberta é curta, mas temos 

que ter parcimônia, equilíbrio, razoabilidade.  
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 No caso dos Tribunais Regionais do Trabalho, isso não está acontecendo, 

porque há um corte, em relação aos investimentos, de 90%. Vá que cortem — vou 

exagerar — 40% ou 50% dos investimentos, mas 90%? Não dá para começar, 

quanto mais para andar, muito menos para terminar. É melhor, então, não dar nada. 

Zera a rubrica. É preciso equilíbrio. 

 O pior está na questão do custeio, se é que é possível. Traduzindo o 

orçamento familiar, o custeio é arroz, feijão, carne, massa, pão, água, leite. Enfim, é 

o cotidiano de uma estrutura, obviamente.  

 A Justiça tem uma estrutura com suas demandas, sua magnitude, sua 

amplitude, sua capacidade instalada, em que a máquina precisa girar, a roda precisa 

rodear, e a Justiça precisa de resposta. A Justiça do Trabalho é célere, é uma das 

que neste País, em seu conjunto, anda mais rápido. Por andar rápido é que alguns 

talvez acabem se contrapondo a ela. Daqui a pouco, o defeito da Justiça do 

Trabalho acaba se transformando na sua própria virtude. Nós temos que equilibrar 

essa relação. 

 Eu sou trabalhista, sou pedetista, sou brizolista, sou getulista. A Justiça do 

Trabalho nasceu da concepção da valorização do trabalho sobre o capital, e o seu 

convívio fraterno, respeitoso, mas com regras. Como diziam ao velho Honório 

Lemes, o Leão do Caverá, um guerreiro gaúcho que muito peleava: “Por que tu 

peleias tanto, chê?” Ele dizia: “Porque eu quero leis que regulem homens, e não 

homens que regulem leis”.  

 Nós precisamos de uma Justiça que regule a relação dos homens, e não que 

um homem ou um patrão venha dizer o que pode, o que deve, o que tem de ser 

feito. 

 Portanto, afirmamos, Sr. Relator, que nós precisamos reequilibrar essa 

relação. Sei que V.Exa. já teve um diálogo com os tribunais. Nós estamos juntos 

nesse diálogo, e quero fazer coro à posição do PDT porque somos trabalhistas e 

temos uma história e uma memória que precisamos preservar. 

 Para concluir, temos a questão do Bolsa Família. A Deputada Flávia 

apresentou três destaques e, generosamente, deixou um para mim: de três, ficaram 

dois. Um destaque para o Bolsa Família da Região Centro-Oeste — a Deputada 

Flávia é de Goiás — e o outro, para a Região Nordeste. Parece-me razoável. 
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 E fiz um destaque, como é por região, para o sul do Brasil. Alguém vai dizer: 

“Mas, o Sul é a parte mais desenvolvida”. Lá tem pobre, e como tem pobre! E tem 

uma coisa que não tem em outros Estados: o frio. Tem muito frio! E, no inverno, o 

frio castiga mais do que o calor em qualquer lugar. E tu precisas muito mais de 

alimentos, de dignidade, de apoio, de estrutura, de viabilidade, de atendimento. 

 Então, eu faço este destaque para o sul do Brasil, especialmente para o Rio 

Grande do Sul. É preciso que digamos isso com clareza. Mas reafirmo que sabemos 

ser difícil tirar 10 bilhões do Bolsa Família. Sr. Relator, 10 bilhões, de 28 bilhões, são 

34%, pelo menos, quase 35%. É muito! É até compreensível que pode ter desvio, 

pode ter alguns desassombros nesse encaminhamento. Eu compreendo. É da 

natureza do processo, e nós temos que enfrentá-lo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Peço-lhe que conclua, 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Eu concluo. Se tirarmos 10%, 

talvez seja suportável, 10%, 12%, não mais do que isso. 

 Quero, para encerrar, Presidente, dizer que nós temos as emendas de 

bancada que, via de regra, não são aproveitadas. Então, orçamentariamente, 

podemos compensá-las. As emendas de bancada somam 12 bilhões, 13 bilhões. 

Então, deixem as emendas de bancada com 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, e 

recomponham esse valor para o Bolsa Família. Emenda de bancada dos 

Parlamentares, dos Deputados, para os seus Estados, eu diria assim, é importante? 

É. Mas como precisamos definir entre um e outro, nós temos que fazer esse 

balanço. O Bolsa Família é mais premente, porque é a fome, é a falta d’água, é a 

realidade dura de quem a vive. 

 Então, Presidente, eu faço este apelo: as bancadas abrem mão de seus 

recursos para os seus Estados, e os colocam no Bolsa Família. 

 Muito obrigado. 

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

 Eu passo, agora, a palavra ao Relator para comentar as manifestações dos 

três últimos oradores. Os próximos três inscritos são os Deputados Paulo Pimenta, 

Lázaro Botelho e Airton Cirilo. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Presidente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - É questão de ordem? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Eu encaminho para a Mesa a 

questão seguinte: que os outros falem, todos os três, para o Relator concluir sua 

fala, porque seria melhor se ele acatasse... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Relator está dizendo que 

vai resolver isso em 1 minuto, para dar sequência. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Deixe S.Exa. falar logo. É 

melhor. Pelo menos acelera. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Relator quer ser bastante 

atencioso em relação às manifestações. 

 Vou passar a palavra para o Relator. E peço ao Deputado Pedro Fernandes 

que presida, enquanto eu vou marcar presença no plenário. Estarei de volta em 

alguns minutos. 

 Os próximos oradores inscritos são só Deputados Paulo Pimenta, Lázaro 

Botelh o, José Airton Cirilo, João Arruda e Milton Monti. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim. Agora a palavra é do 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Rapidamente, vou dar um 

esclarecimento. 

 O Deputado Raimundo de Matos fez uma explanação sobre o conjunto da 

obra do Orçamento. A Deputada Gorete, realmente, faz aqui uma defesa corajosa 

da manutenção dos cortes, da visão de gestão que nós estamos tendo sobre as 

contas públicas, e fala sobre a farmácia popular. Está aqui o Deputado João Arruda, 

Relator da Saúde, que me indicou que colocasse 500 milhões de reais na Farmácia 

Popular. E nós dissemos que o Executivo tinha zerado essa conta, mas colocamos 

500 milhões de reais. Também na FUNASA, que S.Exa. está pedindo, foram 

colocados 100 milhões de reais, já em função desses 5 anos de seca que assola a 

Região Nordeste. 

 O Deputado Pompeo de Mattos fala da Justiça do Trabalho. Então, eu quero 

aproveitar e falar para o nosso Marcelo Brettas, Assessor Parlamentar do Ministério 

do Trabalho, que houve uma proposta. Estava conosco o Deputado Valtenir Pereira 
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e alguns outros colegas, como os Deputados Domingos Sávio e Airton Cirilo, na 

reunião com os Presidentes dos Tribunais do Trabalho, que vieram falara sobre a 

questão do corte. Houve a colocação do Dr. Paulo Schmidt, assessor do Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, Ministro Lewandowski, de que a Justiça preferia que o 

corte fosse uniforme para todas as Justiças. O trabalho foi agravado por questões 

que eu debati ontem aqui, e os demais receberam corte linear de 15%. 

 Eu queria informá-lo e aos demais membros da comitiva da Justiça do 

Trabalho e dos demais órgãos de Justiça Federal, que, se nós mudarmos o corte de 

15% para todos os órgãos da Justiça e 50% para a Justiça do Trabalho para um 

corte uniforme, isso representará um corte de 25% para todas as Justiças. Então, eu 

preciso saber se se mantém aquela sugestão que foi colocada na mesa, de que 

faríamos um corte linear em todo o Judiciário. Esse corte passaria a ser, Deputado 

Valtenir, de 25% em todos os órgãos da Justiça Federal. 

 Então, fica o número, para que possamos evoluir no acordo e resolver o 

problema da Justiça trabalhista.  

 E quando o Deputado Pompeo de Mattos disse que o corte de 35% para o 

Bolsa Família era muito, quero dizer que o Minha Casa, Minha Vida teve mais de 

50% de corte, o Ciência sem Fronteiras teve mais de 50% de corte, e o PRONATEC 

teve mais de 50% de corte. V.Sa. viu o Senador Hélio José reclamando que o 

Senado teve 42% de corte. Então, infelizmente, é um Orçamento muito apertado. 

Todos estão contribuindo. Portanto, 35%, em relação ao nível de cortes do 

Orçamento, à média geral, não é um valor elevado. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Obrigado, Deputado. 

 Deputado Paulo Pimenta, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Lázaro Botelho, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - O Deputado vai me ceder a vez. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Deputado Lázaro 

Botelho. 

 O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sr. Presidente, Sr. Deputado 

Ricardo Barros, grande Relator, que merece todo o respeito desta Comissão e de 
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todos os Deputados, eu vejo o seguinte: olhando todos esses programas executados 

pelo Governo, como o da habitação, programa sensível, que atende a tantas famílias 

carentes; o Bolsa Família, com tanta gente passando fome, principalmente na 

Região Nordeste; o Seguro-Desemprego; o Seguro-Defeso, não vemos onde cortar. 

O crédito educativo tira pessoas que nunca tinham condições de ir para uma 

faculdade e hoje estão estudando e se formando; a nossa infraestrutura, que estava 

abandonada alguns anos atrás, melhorou demais; as nossas estradas também; a 

saúde, a educação, como é que se pensa em tirar recurso dessas áreas? E das 

emendas parlamentares para aquelas pequenas obras em todos os Municípios do 

Brasil, obras importantes que vinham sendo atendidas? E de todas as áreas do 

funcionalismo público, que querem se atualizar, cujos aumentos são necessários 

para enfrentar a inflação? 

 As Forças Armadas, todas elas precisam também de reajuste. Existe o 

programa da Aeronáutica, para compra de aviões. Um País só é respeitado o 

tantinho que ele pode prejudicar os demais. Se qualquer país souber que o Brasil 

não tem qualquer condição de defesa, ele não respeita. Então, as três Forças 

Armadas têm que ter seus equipamentos. Todos os Poderes da República também 

estão querendo os seus reajustes normais. A Previdência é um buraco sem fim! 

 Eu vejo que o Governo tem feito o que pode, mas tudo o que o Governo fez, 

Sr. Relator, fez com as melhores intenções de atender melhor o povo brasileiro. 

Mas, com essas boas intenções, nós ficamos hoje com um buraco de 120 bilhões. Aí 

é que eu vejo, também, a sensibilidade do Relator, de analisar item a item onde vai 

ter que cortar. Não existe milagre. S.Exa. tem que ter sensibilidade para saber onde 

pode meter a faca para diminuir os gastos. 

 Nós estamos vendo que todos os programas que eu citei são 

importantíssimos, mas têm que ser cortados. Então, S.Exa. tem que fazer com o 

coração, com a sensibilidade máxima. Tem que ajustar. Nós estamos com um déficit 

no Orçamento. E, este ano, a arrecadação ainda está pior. A previsão para o ano 

seguinte é ruim, então tem que cortar. Com o coração doendo, teremos que assistir 

a esses cortes. 

 Eu quero desejar muita sorte ao nosso Relator. Eu sei que ele é muito 

sensível, que tem conhecimento de causa. Acho que, neste período em que estou 
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aqui, não vi ainda um Relator mais preparado que S.Exa. Eu quero dar-lhe parabéns 

e desejar boa sorte a esta Comissão, que tem trabalhado muito. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Obrigado, Deputado. 

 Passo a palavra ao Deputado José Airton Cirilo. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente, meu caro colega 

e ilustre Relator, primeiro, algumas coisas me causam muito espanto. Fico 

imaginando como não têm coerência alguns Parlamentares, que, inclusive, 

participaram do Governo passado — o meu colega de bancada do Ceará, Raimundo 

Gomes de Matos, é um deles —, que sabem o que foi o Governo Fernando 

Henrique Cardoso com relação à crise que se vivenciou naquela época. O Governo 

quebrou três vezes, recorria ao Fundo Monetário Internacional para pagar os juros 

da dívida. 

 Nós temos muitos problemas, mas o Brasil hoje tem 370 bilhões de reserva 

cambial e não deve dar calote em ninguém, ao contrário do que acontecia. Então, eu 

fico assim espantado como é que alguns Parlamentares não têm o mínimo de 

coerência. Parece que o povo se esquece do que aconteceu no passado. Vêm falar 

da transposição... Senhores, a transposição é uma obra secular, que todos os 

Governos tinham vontade de fazer. E foi graças ao Governo do Presidente Lula, que 

teve a coragem e a ousadia, que foi feita. Uma obra que está com 85% para ser 

concluída. Está atrasada, é verdade, porque teve vários problemas, nós sabemos. E 

vai ser a nossa redenção, porque, sem a transposição, o Nordeste vai entrar em 

colapso total. 

 Então, eu fico espantado com o fato de alguns Parlamentares, meu caro 

nordestino Pedro Fernandes, virem falar que foi prometida a refinaria e não foi 

construída. É verdade. Mas, nos Governos deles, eu participei de não sei quantas 

atividades, e até hoje existem placas de Fernando Henrique Cardoso anunciando a 

refinaria, existe o retrato do Governador Tasso Jereissati anunciando a refinaria — e 

nunca aconteceu! São a refinaria e a siderúrgica que eles nunca fizeram! E vêm aqui 

com a maior cara de pau levantar um negócio desses! Isso é inaceitável! Nós não 

podemos concordar. S.Exas. não têm moral para falar isso. Se fossem 
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Parlamentares de outros partidos, eu ficaria calado, mas, quem foi Governo não 

pode fazer esse tipo de crítica aqui. 

 Segundo, com relação ao programa Bolsa Família, é evidente que o 

Deputado, a quem eu me associo parcialmente, porque acho que, como todo 

programa, tem que sofrer ajustes, correções. Sabemos que o programa tem 

problemas, mas tem muitos acertos, muitos acertos. E foi a salvação do povo da 

nossa Região, todos sabem disso. Nós somos de uma região pobre, principalmente 

por causa de um período de seca desses. Nós estamos vivenciando a maior 

estiagem dos últimos 100 anos. Eu sei o que nós sofríamos, porque fui candidato a 

Governador do Ceará duas vezes. Eu sei o que era a realidade cruel, dramática das 

pessoas nesse período. Eu nunca esqueço o que vivenciei numa cidade chamada 

Boa Viagem: a quantidade de esmoleres, de mendigos, de crianças, de velhos, sem 

alternativas.  

 O Programa Bolsa Família e outros programas sociais podem conter erros, 

falhas, é verdade, mas, se não existissem, nós estaríamos numa tragédia nunca 

antes ocorrida na história deste País. 

 Por isso, eu acho que é preciso realmente fazer um olhar crítico de correções, 

mas também, elogiar as grandes iniciativas.  

 Vou dar um exemplo: estive, nesse final de semana, na sexta-feira, 

participando de um recital envolvendo dança, música, teatro. Um espetáculo nunca 

visto antes na minha vida, 35 anos de vida pública, feito com alunos do Programa 

Bolsa Família, graças a um trabalho espetacular de iniciativa da Secretária de Ação 

Social, Ilanna Cirilo, que, coincidentemente, é minha esposa. Ela olhou para esse 

povo que não tinha oportunidade, que não tinha vez, que não tinha perspectiva. Só 

estou participando, meus caros Deputados Arnon Bezerra e Gorete Pereira.  

 O que aconteceu? As famílias que participaram daquela atividade viram a 

transformação, o orgulho de crianças, que não tinham oportunidade... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Peço-lhe que conclua, 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - ...e se inseriram socialmente, 

graças a esse programa. Por isso, eu quero fazer o destaque importante desse 

programa tão maravilhoso.  
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 Ao mesmo tempo, para concluir, faço um apelo ao nobre Relator. Já 

conversei com S.Exa. Sei que é um homem sensível, vai nos atender nas demandas 

dos tribunais de trabalho que precisam se recompor. Eles cumprem um papel 

importante.  

 Eu recebi uma ligação e um documento do Desembargador, Presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, fazendo um pedido. Sei que nosso Relator 

estará sensível, como também para as nossas emendas, que envolvem 

principalmente a questão da saúde, porque foi reduzido o recurso. 

 Para se ter ideia, nós destinamos 750 milhões para a alta e média 

complexidades, ficou 1 milhão. Então, tem que ser recomposto. A água da FUNASA, 

como a Deputada Gorete Pereira mencionou aqui, precisa ser reposta.  

 Para concluir mesmo, meu querido Relator Ricardo Barros, nós estamos 

sendo dizimados com o avanço das marés na minha região, todo o Ceará, o Rio 

Grande do Norte, e pedi para ser contemplada uma emenda contra a erosão 

marinha. Eu pedi a sensibilidade de V.Exa. para também levar em consideração 

essa emenda.  

 No mais, parabenizo-o pelo trabalho e espero que possamos aprovar esse 

Orçamento o mais rápido possível.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Com a palavra o 

Deputado João Arruda. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, eu acho que V.Exa. 

acabou se esquecendo de voltar à lista.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Vou deixar V.Exa. por 

último, pois, como Líder do Governo, fará um balanço.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Obrigado por sua gentileza.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Fernandes) - Mas V.Exa. tornará a 

falar como Líder, não se desassocia.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Sr. Presidente, muitos Parlamentares 

falaram aqui sobre o TRT. Eu também queria sensibilizar o Relator. Sei que o 

Deputado já se reuniu com diversos representantes, que pediram mais apoio para os 

TRTs.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2732/15  15/12/2015 
 
 

 73

 A discussão está em torno dos 10 bilhões do Programa Bolsa Família e de 

onde tirar esse dinheiro, uma vez que S.Exa. precisa fazer o corte. Mas, nós não 

entramos aqui numa discussão que eu acho importante, e talvez seja o momento, 

sobre o dinheiro do Sistema S. Nós estamos falando de uma previsão orçamentária, 

previsão de receita, para o ano que vem, de 30 bilhões para o Sistema S, que 

arrecada através da folha e da contribuição das empresas.  

 Esse dinheiro não passa pela Receita Federal. Não existe uma prestação de 

contas clara. Ou seja, ela é duvidosa, questionável. Tudo é para a qualificação e 

capacitação dos trabalhadores. Mas eu vejo muitas instituições que pertencem ao 

Sistema e que estão fazendo propaganda na televisão, gastando em campanhas 

milionárias de publicidade.  

 Então, é importante fazer essa discussão, incluir a previsão orçamentária, a 

previsão de receita do Sistema S no Orçamento, fazer cortes também, estabelecer 

novas prioridades. Porque eu vejo muita crítica.  

  E aqui a Comissão foi muito criticada, porque um veículo de comunicação do 

meu Estado, por exemplo, com uma propaganda paga por uma instituição dessas, 

colocou-me como um Deputado que votou a favor da CPMF, sendo que nem 

votamos, essa matéria não entrou nem em pauta. O que nós votamos aqui foi a 

previsão da CPMF na receita. Se eu vou votar a favor do novo imposto, da CPMF, é 

outra coisa, eu não decidi ainda. Mas ele não poderia ter colocado que eu votei.  

 Agora, para substituir a necessidade de um novo imposto e da CPMF, eu 

entendo que o Sistema S também tem que abrir mão desses recursos. Ele tem que 

fazer também cortes no seu orçamento, e, sobretudo, que esse orçamento passe 

pela União também, e que a gente possa debater aqui na Comissão de Orçamento 

as contribuições para o Sistema S em todo o Brasil, porque eu defendo e concordo 

plenamente com capacitação e qualificação de trabalhadores e todos os cuidados 

necessários. Agora, quando a gente vê ainda alguns presidentes de instituições do 

Brasil afora aparecerem na televisão para se promover com o dinheiro público, daí é 

outra coisa. 

 Eu queria falar também do Bolsa Família, e sei que o Relator tem que cortar 

de algum lugar. A gente pode chegar a ponto de ter que discutir a questão da 
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redução do superávit, e, de repente na redução do superávit, não reduzir tudo e 

reservar um dinheiro para o Bolsa Família, porque é prioridade. 

 Eu fui o Relator Setorial do Orçamento. Aliás, quero elogiar o Relator-Geral, e 

é importante que a Comissão saiba que S.Exa. cumpriu todos os compromissos que 

fez com esta Comissão e com a Frente Parlamentar da Saúde. A situação da saúde 

é muito séria. A microcefalia está aí, são mais de 1.500 casos. O Deputado Osmar 

Terra, da Frente Parlamentar da Saúde, disse que há uma previsão de que mais de 

10 mil crianças nascerão nos próximos meses com microcefalia. Não tem dinheiro 

para manter essas crianças nas APAEs, em lugar nenhum.  

 Mas nós conseguimos manter o mínimo, graças ao esforço do Relator e desta 

Comissão, que foi o dinheiro do Farmácia Popular, da FUNASA, em saneamento. O 

orçamento da FUNASA, para 2016, era de 30 milhões, se não me engano, sendo 

que, historicamente, o orçamento da FUNASA sempre foi de 1 bilhão, nos últimos 

anos, pelo menos. O saneamento básico é prevenção, é saúde preventiva em 

qualquer lugar do mundo, e, no Brasil, não é. Para uma discussão futura sobre o 

orçamento da saúde, discutir também, em cima da receita líquida, o orçamento da 

FUNASA. 

 Vamos tentar agora trabalhar para preservar o dinheiro do Bolsa Família, que, 

como Relator da saúde, eu digo que é essencial para que a gente tire as pessoas, 

crianças, jovens e adultos das filas dos postos de saúde e que eles tenham 

condições mínimas de se alimentar para que não fiquem doentes. Isso faz parte 

também da saúde preventiva, mas aí é uma decisão do Relator e da Comissão, que 

podem ficar também para a discussão sobre o superávit. 

 Era isso, Sr. Presidente, nobre Relator. Parabéns pelo relatório, orgulho da 

bancada do Paraná, Deputado Ricardo Barros. 

 Muito obrigado. 

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

Arruda.  

 Nós temos aqui os dois últimos oradores, vamos ouvi-los antes de passar a 

palavra ao Relator e finalizar a discussão: Deputados Paulo Pimenta e Milton Monti.  

 Com a palavra o Deputado Paulo Pimenta.  
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, a outra manifestação que eu fiz foi específica sobre a questão do Bolsa 

Família. Agora, quero falar aqui sobre a questão da meta fiscal.  

 Em primeiro lugar, quero dizer a V.Exa. que todos nós temos clareza de que a 

busca do equilíbrio fiscal, esse esforço que o Governo tem que fazer é algo que 

todos nós concordamos. No entanto, Sr. Presidente, parece-me um raciocínio 

bastante lógico. A meta fiscal é uma poupança, é um esforço que o País faz para 

pagar uma dívida. É como uma família que tem uma poupança, mas existem 

situações, Sr. Presidente, que são inesperadas.  

 Diferentemente do que diz a Oposição, o déficit que nós temos este ano no 

Orçamento não é porque o Governo gastou demais. A meta da despesa foi 

alcançada, foi cumprida. Nós não tivemos dificuldade em cumprir a meta da 

despesa; pelo contrário, nós tivemos uma frustração da receita. 

 E por que nós tivemos uma frustração da receita? Por vários fatores, como a 

redução da atividade econômica. Vejam, por exemplo, que este mês o preço das 

commodities no mercado internacional chegou ao seu valor mais baixo. O minério de 

ferro perdeu 80% do seu valor nos últimos 2 anos, a soja, neste ano, caiu 24% no 

preço do mercado internacional e o barril de petróleo que valia, há cerca de 18 

meses, 150 dólares, Sr. Presidente, hoje vale 40 dólares. O Brasil aumentou a 

exportação, mas diminuiu sensivelmente a arrecadação. Isso impacta a nossa 

economia.  

 Então, a meta é um objetivo, mas a meta não pode ser um objetivo em si 

mesmo. Por isso, nós defendemos reduzir a meta para proteger o Bolsa Família. E 

cito o exemplo de uma família que tem uma poupança, mas há pessoas passando 

fome, em dificuldade. Será que vai continuar fazendo a poupança ou vai, em 

primeiro lugar, atender àquilo que é uma necessidade primária? É evidente que nós 

temos que atender o Bolsa Família. 

 Veja, Sr. Presidente, como são as coisas: vários Parlamentares falaram aqui 

sobre a questão da microcefalia. Ninguém esperava uma situação como essa. 

Ninguém tem a dimensão do tamanho desse problema. Isso vai levar a uma 

ampliação de recursos para a Vigilância Sanitária, a fim de combater endemias. De 

quanto vai ser esse valor? Ninguém sabe. Não temos a dimensão do tamanho desse 
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problema, pois nós queremos, por exemplo, que as despesas utilizadas no combate 

às endemias, no reforço ao SUS, para as ações da Vigilância Sanitária, relativas a 

esse problema, possam ser abatidas da meta. 

 É claro, Sr. Presidente, que vamos pagar dívida para o exterior, para os 

investidores. Agora, se nós precisarmos de um dinheiro a mais para o combate à 

microcefalia, não vamos usá-lo? É claro que vamos usá-lo. Então, a lei tem que 

dizer que, se nós precisarmos abater da meta recursos para a Vigilância Sanitária 

para reforçar aquilo que o SUS está fazendo, nós temos que colocar isso na lei. 

 Existem obras estratégicas do PAC que estão em andamento. Se nós 

tivermos uma frustração da receita, Deputado Milton Monti, vamos parar essas 

obras, porque nós nos comprometemos a ter uma meta fixa? É evidente que não. 

Como é que nós vamos parar obras estratégicas para os Estados, para os 

Municípios? Então, nós temos que considerar que a meta também depende do 

desenvolvimento, da atividade econômica, do resultado da receita.  

 É isto que nós estamos propondo: que tenhamos uma meta fiscal, mas que 

ela seja uma meta flexível, que garanta, na sua plenitude — e para concluir, Sr. 

Presidente —, recursos do Bolsa Família sem qualquer tipo de corte. 

 O Governo é contra cortar qualquer recurso do Bolsa Família. Já expliquei 

aqui que os relatórios da CGU e de tantos outros garantem que os cortes do Bolsa 

Família vão significar pessoas saindo do programa, e nós não queremos isso. E 

vamos defender também que essa meta possa, sim, ser modificada se a receita 

primária não corresponder às nossas expectativas e se precisarmos de mais 

recursos para a Vigilância Sanitária, para o combate a endemias, para o reforço do 

SUS, para o combate à seca, para desastres, para mitigação dos efeitos de áreas 

afetadas por desastres. Ninguém espera que isso possa acontecer, mas vamos 

deixar na lei que, se for necessário, o Governo possa usar esses recursos também 

para obras estratégicas do PAC.  

 Então, é isso. Não é um fim em si mesmo. É uma meta, um objetivo, mas se 

nós tivermos emergências e situações inadiáveis, nós temos, sim, que priorizá-las, 

porque essa é a função de um governo popular, que tem prioridades, como é o 

Governo da Presidenta Dilma.  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Deputado Paulo 

Pimenta. 

 Com a palavra o último orador inscrito, Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Caro Presidente, Deputado Jaime 

Martins, caro Relator, Deputado Ricardo Barros, primeiro, quero cumprimentar o 

Relator pelo trabalho realizado. O Deputado Ricardo Barros é um Parlamentar 

experiente na Casa e na Comissão de Orçamento. Da mesma forma, quero 

cumprimentar toda a equipe de auditores, que sei que nessa época aqui se 

desdobram — e muito — para fazer com que os relatórios, enfim, todo o trabalho 

esteja pronto em um tempo sempre recorde. Então, eu quero cumprimentar todos os 

consultores por isso. 

 Quero dizer, caro Relator, que apresentei destaques da bancada de São 

Paulo, como coordenador da bancada, mas também tenho que dizer que V.Exa. 

agiu com muita parcimônia com todas as bancadas. É claro que nós sempre temos 

um ajuste aqui e ali para fazer. Por isso, nós vamos apresentar os nossos 

destaques.  

 Quero também dizer que fui procurado, como coordenador, embora não seja 

uma emenda de bancada, pelo Tribunal Eleitoral. Eu ouvi muito falar aqui a respeito 

do Tribunal do Trabalho. O Tribunal do Trabalho de São Paulo, da 15ª Região, de 

Campinas, também conversou comigo hoje à tarde. No Tribunal Eleitoral, pelo que 

eu pude entender, os cortes realizados foram feitos no GND 3 e GND 4. Os tribunais 

que tinham um GND 4 maior tiveram, evidentemente, um corte menor no GND 3. 

 Na minha avaliação, desculpem-me as orientações da Relatoria, isso cria uma 

distorção. Se for para cortar investimento, é uma questão; para cortar custeio, é 

outra. O Tribunal que anda enxuto e, sabendo das dificuldades, não fez uma 

proposta ousada para investimentos acaba tendo um corte de custeio maior, 

justamente porque não tinha dinheiro para investimento.  

 Eu peguei alguns exemplos. São Paulo tem 32 milhões de eleitores. No 

Orçamento original, o voto em São Paulo custaria 2 reais e 9 centavos. No Rio de 

Janeiro, 3,80, quase o dobro; no Ceará, 4,17; e, no Paraná, 4,21. Ou seja, o Tribunal 

de São Paulo demonstra com isso — e não estou aqui para questionar os outros 

tribunais — que é um Tribunal enxuto diante do número de eleitores que tem. Por 
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isso, eu quero que V.Exa. tenha um carinho especial. Acho que em relação à 

recomposição, justamente por não ter GND 4 e por não ter o que cortar no GND 4 e 

ter sido cortado apenas no custeio — e o custeio é aluguel, despesas corriqueiras, 

despesas cotidianas —, acho que nós devemos ter um olhar especial nesse sentido. 

 Quero aproveitar o tempo que me resta para corroborar um pouco aquilo que 

foi dito aqui em relação à meta fiscal. Eu sou defensor do equilíbrio fiscal. É preciso 

um orçamento equilibrado, é preciso o equilíbrio das contas públicas. Isso é 

importante para que o País possa crescer, desenvolver e ter credibilidade. No 

entanto, acho que esses cortes devem ser feitos com parcimônia. 

 Nós não podemos cortar apenas os investimentos e as despesas sem critério, 

porque, senão, nós vamos entrar em um ciclo pernicioso. Corta investimento; 

cortando investimento não tem desenvolvimento; não tendo desenvolvimento não 

tem arrecadação; não tendo arrecadação aumenta o corte das despesas de 

Orçamento. Então, nós temos que ter um equilíbrio em cortar algumas despesas de 

custeio e não cortar todos os investimentos, porque são justamente os investimentos 

que vão propiciar a retomada do crescimento econômico do País, senão nós não 

vamos sair desse círculo. Se nós não investirmos, o País não vai crescer. Por isso, 

nós não vamos arrecadar e não vamos fazer frente à necessidade do equilíbrio fiscal 

que nós defendemos, propugnamos, e acho que tem que ser buscado a todo custo.  

 Para encerrar, caro Relator, caro Presidente, quero mais uma vez reforçar a 

questão do Tribunal Eleitoral de São Paulo, que me pareceu ser um pleito justo, 

repito, por não ter recursos de investimentos, acabou tendo todo o corte exercido no 

custeio. E, em outros tribunais, houve cortes de investimento e também de custeio. 

 Então, mais uma vez, quero cumprimentar V.Exa. pelo trabalho realizado. 

V.Exa. teve equilíbrio, paciência em administrar um orçamento curto neste momento. 

Portanto, fica aqui o nosso parabéns pelo trabalho realizado. 

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

 Estava aqui previamente inscrita a Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende, que se ausentou por alguns minutos por razões justas. Vou passar a 

palavra para S.Exa. para que faça suas manifestações como última oradora inscrita. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Obrigada, Sr. Presidente. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2732/15  15/12/2015 
 
 

 79

 Inicialmente, eu gostaria de destacar uma demanda específica, Sr. Relator, 

em relação à questão do atendimento na Secretaria que trata especificamente de 

políticas para as mulheres. 

 Atendendo a uma demanda da Secretaria, eu vou apresentar destaques na 

tentativa de recomposição do Orçamento que veio do próprio Executivo ou que foi 

acrescido pelo relator setorial. 

 Em uma ação específica que trata na Central de Atendimento à Mulher que 

sofreu violência, houve um corte de quase 6 milhões em um orçamento que era 

previsto de 30 milhões para o atendimento. Trata-se de uma Secretaria que, na 

verdade, já houve uma mudança, que tinha status de Ministério, está incorporada 

em outra estrutura, tem o orçamento relativamente muito pequeno para atender todo 

o Brasil, em uma área que ainda é muito recente, de fortalecimento das estruturas 

de atendimento e combate à violência contra a mulher. 

 Então, nós vamos apresentar destaques. Eu compreendo a dificuldade de 

V.Exa. Na verdade, é uma escolha que imagino que os Líderes e nós vamos ter que 

sentar e ajudar nessa escolha, e vai ser escolha de prioridades. 

 Nesse sentido, quero agradecer a sua atenção como Relator no atendimento 

do pleito da educação. Um corte foi realizado depois que o Orçamento chegou aqui, 

mas, na votação do relatório setorial, nós tomamos a deliberação e conseguimos 

conversar com V.Exa. Então, foram recompostos 300 milhões para a educação, 

sendo para a educação básica, transporte escolar e ensino superior. 

 Eu acho que, dessa forma, as ações finalísticas do Ministério que estavam 

comprometidas foram preservadas. Lógico que uma parte do corte foi pessoal, que é 

discricionário da própria gestão pública, ajustes que o Ministério se dispôs a realizar. 

Então, esse é um atendimento importante. 

 Eu queria fazer uma fala, Relator, sobre essa questão do Bolsa Família. Eu 

sei que não é uma vontade de ninguém cortar um programa de natureza social, que 

tem a sua efetividade, embora eu reconheça que existem problemas graves 

apontados que precisam ser enfrentados. 

 O que eu entendo é que, na verdade, nós teremos que sentar para deliberar, 

porque o Orçamento não é uma peça de ficção. Não existe um pote de ouro no fim 
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do arco-íris, que a gente vai inventar para depois ter que votar aqui outro PLN 5 ou 

inventar recursos. 

 Então, embora meu partido não defenda corte no Bolsa Família, eu entendo 

que nós vamos ter que fazer esse exercício juntos. Tirar de onde em detrimento do 

quê? Qual é a prioridade? Como podem ser feitos ajustes e reorganizações 

necessárias para que a gente não tenha um orçamento de faz de conta? 

 É muito ruim passar para a Nação, em todas as áreas, que a gente faz um 

orçamento e não o leva a sério, porque depois a gente não vai cumprir. Ele já foi 

feito pensando que não vai ser cumprido. 

 Lógico que nós podemos ter mudanças na perspectiva de contexto 

econômico, demandas específicas, mas nós temos que fazer o mais real possível. 

Se tiver mais dinheiro, nós vamos fazer a votação dos créditos, senão o ajuste 

necessário tem que ser feito. 

 Eu quero, para finalizar, fazer esse apelo para que nós, juntos, possamos 

tentar encontrar alternativas para essas prioridades. A minha defesa básica é para 

essa área da Secretaria da Mulher, e nós vamos apresentar destaques. 

 Quero agradecer esse atendimento que foi feito na área da Educação, em 

especial, para manter programas que vão atender Estados e Municípios. 

 Muito obrigada. 

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

Dorinha Seabra Rezende. 

 Antes de passar a palavra ao Relator para suas considerações finais e para 

sua avaliação das argumentações dos senhores oradores, eu queria lembrar aqui os 

acordos de procedimento. Em primeiro lugar, vamos encerrar às 20 horas o 

recebimento de destaques, por acordo desta Comissão e por determinação da 

nossa Presidente. Vamos encerrar às 20 horas o recebimento de destaques. O 

Relator precisa de um tempo, até amanhã pela manhã, para fazer a avaliação dos 

milhares de destaques que está recebendo. Segunda coisa, vamos marcar reunião 

para amanhã, às 9 horas da manhã. É muito importante que votemos aqui na 

Comissão esse relatório de Orçamento. 

 Esta Comissão, através dos seus membros, através do seu Relator e da sua 

Presidente, dará um exemplo de responsabilidade para com o País neste momento 
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de crise, neste momento de debate político que se trava aqui nesta Casa. Não 

podemos ser responsabilizados por uma eventual falta de recesso parlamentar. 

Essa é outra discussão que deve fugir do âmbito desta Comissão. 

 Queria aproveitar e parabenizar todos os membros por esse debate profícuo 

que nós tivemos aqui hoje. Eu participo desta Comissão há muitos anos. Estou 

nesta Casa há 21 anos. Pela primeira vez, acho que estamos aqui debatendo o 

Orçamento de verdade, debatendo questões de corte, de responsabilidade fiscal, de 

previdência, de excessos que existem em todos os Poderes — no Legislativo, no 

Judiciário —, debatendo programas que precisam ser aperfeiçoados e melhorados. 

 Nesse sentido, eu parabenizo o Relator pelo seu trabalho, independente das 

questões relativas ao mérito, mas pela sua coragem de apresentar com 

antecedência um relatório e vir aqui para debater com todos os Parlamentares que 

quiseram debater. Nós ouvimos aqui 20 oradores. Estamos reunidos desde as 

14h30min. Portanto, estamos com quase 4 horas de debates nesta Comissão. Pela 

primeira vez, vamos ter aqui um Orçamento realmente fruto de um debate dos 

Parlamentares desta Comissão. 

 Queria deixar também aqui, desde já, meus parabéns à Senadora Rose de 

Freitas, nossa Presidenta, que capitaneou esse trabalho, vem capitaneando. Acho 

que ela vai terminar com um mandato extremamente profícuo em termos de votação. 

Talvez, na história deste Parlamento, poucas vezes a Comissão de Orçamento foi 

tão operativa e em condições de entregar um Orçamento a tempo e a hora, para que 

o Presidente do Congresso possa, caso tenha condições, votá-lo no plenário. 

 Com a palavra o Relator Ricardo Barros para suas considerações finais. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Responderei ao Deputado Lázaro 

Botelho e quero agradecer as considerações ao relatório e as observações que 

V.Exa. faz quanto ao debate que está sendo feito nesta Casa. 

 O Deputado José Airton Cirilo fala do per capita da saúde. Eu quero lembrar 

aos senhores que nós fizemos um ajuste no per capita da saúde. Como foi falado, 

tínhamos 3 bilhões e 200 milhões de reais para a saúde e acrescemos esse valor. 

Desse valor, colocamos, por indicação do Relator Setorial, 500 milhões na Farmácia 

Popular, que não tinha nada, pois o Governo havia cortado; colocamos 100 milhões 

na FUNASA; colocamos 2 bilhões e 600 milhões no MAC — Média e Alta 
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Complexidade. Noventa por cento desses 2 bilhões e 600 milhões, nós colocamos 

linearmente igual para todos, na proporção do que já tinham. Então, todos os 

Estados cresceram na proporção do que já tinham. E colocamos 10% para atender 

os quatro Estados com o menor MAC de toda a nossa estrutura. Então, o Maranhão, 

o Amapá, o Amazonas e o Pará receberam valores para que chegassem a 130 reais 

per capita do MAC. O que tinha menos tinha 116, e foi para 130. A partir daí, os 

demais estão sendo atendidos: o Pará, com 131, e depois vai até o Rio Grande do 

Sul, com 232. Fizemos de forma mais distributiva do Orçamento da União, ao 

colocarmos recurso naqueles Municípios que mais necessitam, naqueles Estados 

que têm o menor MAC e passaram a ter um piso de 130 reais per capita na Média e 

Alta complexidade. 

 Quero lembrar que Média e Alta Complexidade é contratualização, são 

contratos que o Governo tem com hospitais, Santas Casas, laboratórios, prestadores 

de serviços, Prefeituras, Estados. Então, não se resolve o MAC só por colocar 

recurso. É preciso também que os Estados credenciem mais serviços. Assim 

receberão mais recursos da Média e Alta Complexidade. 

 Então, fica a resposta aqui ao Deputado Cirilo, que fala desse assunto. Quero 

pedir um destaque aqui para a erosão marinha, que eu anotei. 

 O Deputado João Arruda fala do Sistema S. O Governo tinha algumas outras 

escolhas a fazer: CIDE, Sistema S, coisas que foram aventadas por nós, 

questionadas por nós, como previdência, que foi o nosso primeiro quesito, para que 

o Governo atacasse a reforma da Previdência, mas ele criou um fórum que está 

debatendo as propostas e que vai, no ano que vem, ter alguma resposta. 

 Eu acrescentarei, como solicitado pelo Deputado Pedro Fernandes, o capítulo 

da Previdência no meu relatório, porque, afinal de contas, foi com esta temática que 

iniciamos a pressão no Governo para ajustar o Orçamento. Não resolveríamos o 

Orçamento de 2016 em muito com a reforma da Previdência, mas resolveríamos 

todos os outros Orçamentos do País pelo resto da vida. Então, é fundamental esse 

ajuste. 

 Obrigado, Deputado Pedro, pela lembrança, porque, como o Governo não se 

sensibilizou, criou um fórum e jogou o debate para frente, eu também acabei 

tratando só dos temas que estão sendo resolvidos neste Orçamento. Não houve, 
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portanto, o encaminhamento da mensagem do Governo para nós do Sistema S. 

Portanto, não serão agregados aqueles 6 bilhões que o Governo anunciou 

anteriormente do Sistema S, que contribuiriam para o ajuste fiscal, e também não 

houve a questão da CIDE. O Governo não pretende aumentar a gasolina através da 

CIDE e já deixou claro que pretende permitir que a PETROBRAS aumente a 

gasolina, para cobrir o rombo que há na PETROBRAS, ajustando as contas daquela 

empresa. 

 Deputado Milton Monti, nós já fizemos um atendimento as suas demandas em 

relação ao Estado de São Paulo e veremos se será possível atender mais alguma 

coisa. 

 Deputada Professora Dorinha, vou avaliar o seu destaque da Secretaria da 

Mulher. A educação foi preservada de todos os cortes lineares que fizemos. No 

acordo do relatório setorial da saúde e da educação nós ajustamos as demandas. 

Portanto, não estão bem atendidas, mas estão mais bem atendidas do que todas as 

demais áreas de Governo. O pote de ouro no final do arco-íris, a que a senhora se 

referiu, o Governo encontrou através da redução da meta fiscal. Então, o Líder, aqui 

na Comissão, anunciou que, para não cortar o Bolsa Família, reduz-se a meta fiscal 

em 10 bilhões de reais. 

 Também a Presidente proporá que os investimentos do PAC sejam abatidos 

na meta. Temos 28 bilhões e 700 milhões que estão aportados no PAC e mais os 

Restos a Pagar, e mais, eventualmente, algum atendimento que se faça. Então, 

poderemos ter o abatimento dos 34 bilhões da meta fiscal; poderemos abater do 

PAC 0,4% do PIB — a meta fiscal era 0,5% do PIB, e nós estamos abatendo 0,4%. 

Então, o Governo passou a meta para 24 e autoriza descontar algumas coisas do 

PAC, de modo que garante superávit de 0,1% do PIB, o que dá 7 bilhões de reais 

mais ou menos. 

 Então, depois de tanto debate, de tanta confusão, temos poucas coisas para 

resolver. Vamos ver se ajustamos essa questão do Bolsa Família. Eu lamento que, 

apesar de todas as evidências de má gestão, se queira manter os recursos 

integralmente no programa. Espero, então, que pelo menos saiam os que não têm 

amparo legal e entrem aqueles que eventualmente têm necessidade, têm condições 
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e não estão sendo atendidos. Pelo menos que haja essa mudança na gestão do 

programa. 

 Gostaria de dizer que propusemos um orçamento equilibrado. Eu fico feliz que 

vou entregar o relatório como eu gostaria, com mais receita do que despesa. Quer 

dizer, o nosso relatório garantirá pelo menos um superávit primário de 7 bilhões de 

reais. Pode ser mais. Com o abatimento do PAC, ele pode chegar a esse valor, 

conforme o Governo vai mandar. 

 O Relator da LDO, Deputado Ricardo Teobaldo, está indo ao Palácio para 

tentar entender quais as propostas que o Governo faz. De qualquer maneira, 

teremos o superávit, que é uma coisa importante. Gostaríamos de aprovar um 

relatório para o Brasil com menos despesas do que receita. Que o Governo faça a 

lição de casa: gastar menos do que arrecada. Isso é importante para nós.  

 Este Orçamento superavitário pode nos ajudar a manter o grau de 

investimento. A perda do grau de investimento provocaria uma debandada dos 

investimentos no Brasil, menos oportunidade de emprego e menos crescimento 

econômico. Por isso, desde o início, eu vinha defendendo o equilíbrio no Orçamento, 

o superávit no Orçamento e o corte do Bolsa Família como solução para manter o 

superávit orçamentário. 

 É melhor garantir o emprego aos 72% dos beneficiários do Bolsa Família que 

declaram estar no mercado trabalho. Eles declaram estar no mercado do trabalho. É 

melhor garantir o emprego deles do que garantir a ajuda do Bolsa Família, porque o 

emprego é a renda principal, e o bolsa família é renda complementar. 

 Por isso a nossa insistência, desde o início, de tratar do equilíbrio fiscal, de 

buscar o rigor fiscal e colocar luz sobre alguns temas cuja discussão eu acho 

relevantes. 

 Vou repetir: fizemos uma reunião com os Presidentes dos Tribunais do 

Trabalho. Recebi hoje, pela manhã, o Presidente eleito, Ives Gandra. Eles vieram 

reivindicar que o corte fosse reduzido. Nós cortamos 50% do custeio e 90% dos 

investimentos dos Tribunais do Trabalho. Os tribunais custam 18 bilhões de reais, 

por ano, à Nação brasileira. O Tribunal do Trabalho tem 50 mil empregados. 

Quantas empresas no Brasil tem 50 mil empregados, Deputado Milton Monti? Então, 

é uma distorção que precisa ser resolvida. 
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 A Justiça do Trabalho é onde as pessoas ganham ou não perdem. Demandar 

na Justiça do Trabalho é: ganhar ou não perder. Por isso nós temos 3,5 milhões de 

ações trabalhistas, por ano, no Brasil. Três milhões e meio de ações trabalhistas por 

ano! 

 Então, eu fiz uma reflexão, tanto com o Presidente do TST pela manhã, 

quanto com os Presidentes dos Tribunais que vieram nos visitar aqui, com vários 

Parlamentares que participaram deste debate. Marcamos para fevereiro uma 

reunião no Conselho Nacional dos Presidentes de Tribunais, com a Associação 

Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA e com os demais 

interessados. 

 Vamos iniciar o debate sobre a reforma da Consolidação das Leis do 

Trabalho no Brasil. Não é possível que nós queiramos manter o entendimento de 

que todo trabalhador é hipossuficiente. Quando se votou a CLT, em 1943, os nossos 

trabalhadores assinavam a rescisão com o polegar. De fato, a lei os protegia, 

porque, como ele não sabia o que estava assinando, ele podia questionar depois o 

acordo que fez. O advogado o poderia ter enganado ou qualquer coisa assim. Agora 

não é mais assim, gente. Como eu disse para eles, uma pessoa formada, pós-

graduada, que ganha 30 mil por mês, pode ir à Justiça do Trabalho dizer que não 

comeu, não dormiu, está vivo ainda e não se sabe como, e quer receber tudo isso 

do patrão. 

 Então, nós queremos equilibrar. A justiça é feita para harmonizar as partes, 

não é feita para atender uma das partes. O defeito é da legislação. Eu reconheço. 

Os juízes aplicam a lei, que é protecionista, porque, naquele momento, precisava 

ser. O trabalhador não tinha capacidade de defender seus interesses. 

 Vamos iniciar, a partir de fevereiro, a discussão sobre a reforma da CLT. Há 

um apelo que faço e que os demais colegas que estavam na reunião fizeram, que é 

o apoio institucional dos Presidentes dos Tribunais, dos juízes do trabalho, de todos 

que trabalham nessa área, porque só assim nós vamos conseguir aprovar, 

Deputado Milton Monti, Deputada Flávia Morais, lá no plenário, as mudanças da 

legislação. Isso não é retirar direito do trabalhador. Nós não queremos retirar direito 

do trabalhador; pelo contrário, queremos garantir celeridade àqueles que de fato 

precisam da Justiça do Trabalho; garantir capacidade de atendimento a sua 
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demanda; desentupir a Justiça do Trabalho de milhares e milhares de processos que 

não têm o menor fundamento, cujos pedidos são enviados para lá, mas que não 

geram prejuízo nenhum para ninguém. Não há nada a perder, tentando tomar algo 

de alguém. Vemos aqueles acordos nos quais um funcionário pede, por exemplo, 

cem, mas com dois ele vai para casa feliz. Por quê? Porque ele não tinha direito a 

nada. Então, dois já é muito, embora tenha pedido cem. Se, por acaso, o 

empregador não comparecer, é condenado à revelia pelo pagamento dos cem. 

 Então, vamos ajustar, gente. É um bom debate, é uma boa oportunidade que 

estamos tendo de tratar desses temas, do auxílio-reclusão, do tema da Justiça do 

Trabalho, dos 29 auxílios do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, do teto 

do servidor. Inclusive, há um projeto de lei nesse sentido para ser votado nesta 

Casa. O Governo nos mandou o projeto e já cortou 800 milhões da despesa do ano 

que vem, prevendo a aprovação do projeto. Só que o projeto já foi distorcido aqui. 

Se for aprovado, aumentará em 1,5 bilhão a despesa, em vez de reduzi-la em 800.  

 É preciso ter cuidado com o gasto público. Eu falo do teto do servidor público, 

porque senão vão falar: “O Deputado Ricardo Barros só queria tirar dos pobres do 

Bolsa Família”. Não, nós estamos tentando tirar de todas as áreas onde, 

sabidamente, o recurso é mal aplicado e não está cumprindo o que a legislação 

determina. 

 Então, todos esses temas serão objeto de um requerimento que farei, 

solicitando auditoria do TCU, e que amanhã apresentarei aqui a nossa Comissão 

para deliberação. Vamos pedir auditoria em todos esses temas que nós abordamos 

no relatório, com amplo apoiamento dos Srs. Parlamentares, discordando ou não do 

mérito, mas reconhecendo a necessidade da averiguação da qualidade do gasto 

público. Haverá um pedido de auditoria de todos esses temas e, claro, como não 

poderia deixar de ser, sobre a Previdência, especialmente sobre a questão da 

perícia na Previdência Social.  

 O Brasil tem, senhores, 17% de aposentados por invalidez. É evidente que 

não existem 17% de aposentados inválidos no Brasil, mas eles recebem 

aposentadoria como inválidos. Isso precisa ser revisto. 

 Na Argentina, a Previdência foi terceirizada para seguradoras privadas. A 

questão do seguro-desemprego e da aposentadoria por invalidez foram 
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terceirizadas. São seguradoras privadas que cuidam do sistema. Quantos 

aposentados por invalidez há na Argentina? Quatro por cento. É evidente o descaso 

no gasto do dinheiro público no Brasil. 

 Então, eu peço o apoio dos senhores para a aprovação desses requerimentos 

de auditoria. Isso vai nos permitir, quem sabe no próximo ano, ampliar e aprofundar 

o debate de todos esses temas que aqui foram colocados. De forma corajosa, 

muitos Parlamentares aqui nos declararam apoio, embora vamos discutir causas 

impopulares, temas que eles têm medo de abordar para não serem mal 

interpretados e dizerem que estão contra a transparência, contra o direito de 

qualquer trabalhador, seja ele o servidor que ganha o teto, seja ele aquele que 

ganha um salário mínimo, mas esses temas precisam ser debatidos. 

 Eu quero agradecer a oportunidade que tive, como Relator-Geral do 

Orçamento, de colocar luz sobre esses problemas. Eu sei que isso frutificará. Não é 

fácil fazer mudanças nem é rápido fazê-las, mas um dia elas têm que começar. Eu 

espero que comecem a partir deste debate. 

 Muito obrigado. 

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

 Eu queria agradecer a todos os Parlamentares, a todos os membros desta 

Comissão pelo apoio no bom andamento dos trabalhos. 

 Deputada Flávia, V.Exa. deseja fazer uso da palavra? 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sim, Sr. Presidente, para agradecer 

e parabenizar todos os membros da Comissão, o Presidente e o Relator. Este, pela 

sua firmeza, como S.Exa. mesmo disse aqui, conseguiu trazer algumas questões 

que nós precisamos realmente debater. E o parabenizo mais ainda pela ponderação 

e sensibilidade de entender que alguns temas precisam ser revistos neste momento. 

Mas, a longo prazo, nós realmente precisamos acompanhá-los para que haja a 

execução cada vez maior e melhor de programas como o Bolsa Família, 

principalmente. Realmente, algumas coisas podem ser melhoradas, mas foi muito 

importante a sua sensibilidade em não fazer um corte tão grande no momento. A 

Farmácia Popular também foi recomposta. Foi muito bom esse entendimento. 

 Presidente, muito obrigada! E parabéns ao Relator! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Obrigado, Deputada Flávia 

Morais. 

 Com a palavra, por 1 minuto, o Deputado Milton Monti, para as suas 

considerações. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu quero somente cumprimentar o 

Relator mais uma vez pelo trabalho e parabenizá-lo por trazer ao debate esses 

temas. Estamos no Parlamento brasileiro, onde nenhum tema deve ser proibido; ao 

contrário, todos devem ser exaustivamente esmiuçados e debatidos, frente às novas 

realidades da sociedade e do mundo moderno. Enfim, nós temos que avançar 

sempre. Portanto, meus parabéns por trazer ao debate assuntos tão importantes 

para o País! 

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

Monti. 

 Com a palavra o Deputado João Carlos Bacelar, por 1 minuto, por gentileza, 

para suas considerações finais. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Sr. Presidente, Deputado 

Jaime Martins, Sr. Relator, Deputado Ricardo Barros, Sras. e Srs. Parlamentares, 

quero parabenizar o Relator Ricardo Barros pelo excelente trabalho, com muita 

propriedade. S.Exa. é um Deputado experiente, que milita nesta Comissão há 

muitos anos. 

 Eu ainda era aprendiz de Deputado nesta Casa, Deputado Ricardo Barros, 

mas já apreciava o trabalho de V.Exa. nesta Comissão e no Congresso Nacional. 

 Sr. Relator, apresentei o Destaque nº 217, sobre a recomposição do Tribunal 

Regional do Trabalho da 5ª Região. O Tribunal da Bahia foi muito atingido. Observa-

se que, no relatório, representa mais de 20% de todo o cancelamento proposto, 

ensejando a interrupção na execução dos projetos de construção na nova sede do 

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o qual inclui o meu Estado. 

 Quero dizer a V.Exa. que existe um convênio do Tribunal da Bahia com a 

Caixa Econômica Federal. Os depósitos judiciais são aplicados na Caixa. O recurso 

dessa aplicação seria investido em infraestrutura para construirmos no Estado da 

Bahia uma nova sede para o Tribunal. Com esse corte, Deputado Ricardo Barros, 

fica inviabilizada essa nova construção. 
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 Apelo aqui a V.Exa. para fazermos essa recomposição. São recursos 

privados, não são recursos da União. Peço a V.Exa. que compreenda e não permita 

a interrupção das obras do nosso Tribunal Regional do Trabalho. 

 Apresentei esse destaque, o Destaque nº 217, para apreciação de V.Exa. Ou 

seja, que fosse recomposta essa perda muito grande para o nosso querido Estado 

da Bahia. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito obrigado, Deputado 

João Carlos Bacelar. 

 Com a palavra o Deputado Bebeto, por gentileza, por 1 minuto, para 

concluirmos os trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO BEBETO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 

quero também parabenizar o Relator, Deputado Ricardo Barros, que tratou de temas 

absolutamente complexos. S.Exa. soube minuciosamente trabalhar as diversas 

demandas, trazendo também a lume um conjunto de temas sobre os quais joga 

luzes para que esta Casa possa efetivamente debatê-los com a intensidade que o 

Brasil e este momento exigem de todos nós. 

 Eu gostaria, meu caro Relator, na mesma linha apresentada pelo querido 

Deputado João Carlos Bacelar, sendo eu da Bahia, de pedir encarecidamente a 

V.Exa. — estou apresentando três destaques também — que leve em consideração 

os investimentos que devem ser realizados na sede do nosso Tribunal Regional do 

Trabalho. Não há recursos da União. São recursos decorrentes de um convênio com 

a própria Caixa Econômica Federal. A restrição apresentada pelo seu relatório, sem 

sombra de dúvidas, complicará a construção do Tribunal Regional do Trabalho na 

Bahia, que é uma necessidade do Estado. Portanto, faço encarecidamente este 

pedido a V.Exa., que tem sido diligente. Tem analisado e atendido. Leve em 

consideração essa questão central para o nosso Estado!  

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

 Com a palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim. 

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

quero parabenizar o nosso Relator pelo conhecimento técnico e pela experiência. 

S.Exa. salvou milhares e milhares de vidas nordestinas, com o seu conhecimento. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2732/15  15/12/2015 
 
 

 90

Por dias e dias, noites e noites, S.Exa., junto com a Presidenta Rose de Freitas, 

ajudou muito MATOPIBA e ainda vai me ajudar mais um pouquinho. 

 Parabéns, meu Relator! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu queria relembrar que às 

20 horas nós estamos encerrando o prazo para os destaques. 

 Queria, mais uma vez, agradecer a todos os membros da Comissão a 

colaboração ao andamento dos trabalhos. Tivemos hoje uma tarde absolutamente 

profícua de debates. Estamos aqui há mais de 4 horas nesta reunião. Eu queria 

parabenizar todos e deixar uma palavra de incentivo. E parabenizo o nosso Relator. 

Quem conhece o Deputado Ricardo Barros e convive com S.Exa. — como eu, que 

convive com S.Exa. há bastante tempo — esperava realmente um trabalho de 

fôlego, um trabalho de coragem de enfrentar temas absolutamente necessários à 

vida nacional. 

 Precisamos encontrar o caminho do equilíbrio fiscal. É fundamental para que 

a Nação tenha estabilidade econômica e tenha a estabilidade dos empregos. Temas 

como os que foram debatidos aqui são importantes. Sem querer entrar no mérito, 

individualmente, de cada um dos itens, digo que o conjunto do debate foi 

extremamente esclarecedor. 

 Espero que nós possamos amanhã, pela manhã, concluir este trabalho. Ao 

final, se formos ou não para o recesso, a Comissão terá cumprido o seu papel. 

 Parabéns, Deputado Ricardo Barros! Parabéns a todos os Relatores Setoriais 

e a todos os Líderes partidários! A Comissão de Orçamento este ano trabalhou com 

muita responsabilidade com o País. 

 Eu vou suspender os trabalhos, lembrando que amanhã o primeiro item da 

pauta será a discussão do relatório do COI, que precisamos votar. Já foi discutido 

hoje. O Relator está apenas preparando algumas alterações no texto que já foi aqui 

acordado. Será, portanto, uma votação de acordo, bastante rápida. É o Relatório nº 

1 do COI. 

 Logo em seguida, vamos entrar na votação do orçamento. Não podemos 

votar hoje, em função de termos a Ordem do Dia e também em função do art. 76 da 

Resolução nº 1, que pede que seja primeiro votado o PPA, afinal está na Ordem do 

Dia de hoje do Congresso Nacional, bem como a LDO. 
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 Eu suspendo os trabalhos desta Comissão e convoco a continuação desta 

reunião extraordinária para amanhã, dia 16 de dezembro, quarta-feira, às 9 horas da 

manhã, neste plenário. 

 Agradecendo mais uma vez a todos, declaro suspensa esta reunião. 

Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Declaro reiniciada a 15ª 

reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Na continuação da 15ª reunião extraordinária realizada ontem, dia 7 de 

dezembro, foram aprovados o relatório da CAE e os relatórios setoriais da Área 

Temática da Indústria Comércio, Micro e Pequenas Empresas, do Senador Hélio 

José, e do Trabalho e Previdência Social, do Deputado João Fernando Coutinho.  

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, 

por ter sido distribuída antecipadamente.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - SR. Presidente, peço 

dispensa da leitura da ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Quinta reunião de 

audiência pública, realizada dia 2 de dezembro de 2015. A ata está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Nós faremos a leitura dos relatórios e deixaremos prazo até que os Srs. 

Parlamentares compareçam para a apresentação de destaques. 

 Com a palavra o Senador Valdir Raupp, Relator Setorial da Área Temática nº 

15 — Defesa e Justiça, para a apresentação do seu relatório. 

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

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Pois não, Deputado 

Gaguim. 

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

ficou marcado o início da reunião para as 9 horas? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Já são 9 horas. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Então vamos dar 

continuidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Vamos tocar.  

 Senador Valdir Raupp, por favor, dirija-se à mesa para a leitura do seu 

relatório. Em seguida o Deputado Gaguim fará a leitura do seu relatório.  

 Estamos convocando todos os Srs. Parlamentares para comparecer à 

Comissão para podermos avançar. 

 Quero lembrar aos senhores que, em reunião no Palácio da Alvorada, 

acordamos com o Governo e com os Líderes partidários que votaríamos o PLN nº 5, 

o PPA, a LDO e o Orçamento deste ano. Portanto, nós estamos cumprindo a nossa 

parte, da Comissão.  

 Eu solicito aos senhores que façam a gestão, junto ao Senador Renan 

Calheiros, para que convoque reunião do Congresso.  

 O Deputado Zeca Dirceu está com o seu relatório do PPA pronto. O relatório 

precisa ser votado na Comissão e no Plenário do Congresso para podermos votar 

aqui na Comissão o relatório final do Orçamento da União. 

 O Deputado Carlos Henrique Gaguim tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sr. Presidente, pediria a 

essa Presidência que ligasse para os Parlamentares, para ficar registrado que a 

reunião já começou, para não haver nenhuma dúvida sobre a nossa votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Está bem. Sr. Deputado 

Gaguim, nós enviamos para todos os Parlamentares da Comissão uma mensagem: 

“A CMO informa que estamos iniciando a continuação da reunião extraordinária 

agora, no Plenário nº 2. Solicitamos a presença dos Srs. Relatores Setoriais.” 

 Vou mandar outra convocando os senhores membros da Comissão. Por 

favor, Robson, mande outra mensagem informando que já está iniciada a sessão e 

convocando todos os membros da Comissão.  

 Nós enviamos a mensagem pelo celular porque assim podemos comprovar 

que todos foram avisados do reinício dos trabalhos. 

 Tem a palavra o Senador Valdir Raupp para apresentar o Relatório Setorial 

da Área Temática de Defesa e Justiça. 
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 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares membros desta Comissão, passo ler o relatório: 

 “Relatório da Área Temática — Defesa e Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 7, 

de 2015, do Congresso Nacional, que ‘estima a receita e fixa a despesa da União 

para o exercício financeiro de 2016’, na parte referente aos Ministérios da Defesa e 

da Justiça. 

 Introdução.  

 Nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, combinado com o art. 

35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Presidente 

da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7, 

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

de 2016.  

 Por designação da Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, coube a esta relatoria a missão de apreciar a 

proposta orçamentária da Área Temática nº 15 — Defesa e Justiça, que abrange os 

órgãos do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça. 

 Informações gerais.  

 A Proposta Orçamentária para 2016 consigna dotação total de 95,4 bilhões 

para os dois órgãos da Área Temática 15. Desse total, são destinados ao Ministério 

da Justiça 12,8 bilhões e ao Ministério da Defesa 82,6 bilhões. Observa-se, 

inicialmente, um acréscimo nominal de 4,65% no valor total do orçamento da Área 

Temática em relação à proposta para 2015, que atingiu 91,1 bilhões no ano anterior. 

Considerando a inflação acumulada em 12 meses, de 1º de setembro de 2014 a 31 

de agosto de 2015, que foi de 9,5%, de acordo com o IPCA, houve um decréscimo, 

em termos reais, da ordem de 4,85%, ou seja, 4,4 bilhões. 

 Em que pese o fato de o Grupo Investimentos, no valor de 8,1 bilhões, 

apresentar apenas 8,5% do total do setor, é importante observar que esse é um dos 

setores com maior valor de execução de projetos e investimento na esfera federal. 

Podemos citar projetos na Área de Segurança Pública, no âmbito do Ministério da 

Justiça, como: Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras — 

ENAFRON; e Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal do 

Ministério da Defesa.  
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 Citamos: Aquisição de Aeronaves do Caça e Sistemas Afins, Projeto FX-2; 

Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro — SISCEAB; 

Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas, Projeto KC-X; 

conhecido hoje como KC-390; Construção de Submarinos Convencionais; Aquisição 

de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral, Projeto H-X BR; Implantação de 

Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos 

Convencionais e Nucleares; Construção de Submarino de Propulsão Nuclear; 

Aquisição de Blindados Guarani; Implantação do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras — SISFRON, Adequação, Revitalização e 

Modernização das Aeronaves AM-X, Projeto A-IM; e Reconstrução da Estação 

Antártica Comandante Ferraz. 

 Emendas apresentadas.  

 No âmbito da Área Temática 15 foram apresentadas 537 emendas, sendo 

536 emendas de apropriação e uma de remanejamento. Das emendas de 

apropriação, 36 são de bancada estadual, 25 são de Comissão, totalizando 61 

emendas coletivas, e 475 são emendas individuais. Dentre as 61 emendas coletivas 

apresentadas, uma, de nº 5330002 (sic), da Comissão de Integração Nacional, 

Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados, não será 

objeto de análise neste relatório, por tratar de despesas com pessoal. Nos termos do 

Parecer Preliminar aprovado pela CMO, compete ao Relator-Geral avaliar as 

despesas com pessoal e encargos sociais constantes da proposta orçamentária, 

inclusive quanto ao Anexo V do PLOA 2016 e às dotações correspondentes. 

 Para subsidiar os atendimentos dos pleitos foram utilizados, especialmente, 

os critérios de relevância, estratégia nacional, necessidades setoriais e regionais e a 

expectativa de execução de cada ação.  

 Emendas individuais.  

 As emendas individuais apresentadas foram integralmente aprovadas, 

atendidas por meio de repasses efetuados pela Relatoria-Geral.  

 Não tivemos casos de emendas individuais com proposta pela inadmissão. 

Algumas emendas exigiram adequações de modo a se tornarem admissíveis. As 

programações apresentadas como atípicas foram enquadradas nas classificações 

apropriadas, assim como outras receberam denominação e subtítulo mais 
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adequados. Em todos os casos possíveis buscou-se manter os objetivos pretendidos 

pelos Parlamentares em suas proposições. 

 O exíguo intervalo de tempo estabelecido para a elaboração deste relatório 

não permitiu que as adequações e alterações processadas por esta relatoria fossem 

comunicadas antecipadamente aos autores. Por isso, recomenda-se que os 

interessados analisem com atenção o atendimento de suas emendas.  

 Havendo discordância quanto aos ajustes técnicos realizados, os autores das 

emendas devem, mediante destaque ou mesmo por solicitação endereçada ao 

Presidente da CMO, solicitar as devidas alterações. 

 Emendas coletivas.  

 Para o atendimento das emendas coletivas, esta relatoria setorial, ciente dos 

prejuízos que reduções nas dotações provocam no planejamento dos órgãos, não 

promoveu cancelamento nas programações constantes do projeto de lei.  

 Da apropriação.  

 Assim como normalmente ocorre com as emendas individuais, houve a 

necessidade de promover enquadramentos e ajustes em elementos de classificação 

de emendas coletivas. Esses procedimentos visaram adequar as respectivas 

emendas aos parâmetros técnicos e legais aplicáveis, a fim de sanar vícios que, 

caso mantidos, implicariam inadmissibilidade à luz dos dispositivos constitucionais e 

legais, especialmente em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Resolução 

nº 1/2006, do Congresso Nacional. 

 No atendimento das demandas coletivas, esta Relatoria utilizou os recursos 

que lhe foram disponibilizados, em conformidade com a regra estabelecida no art. 57 

da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, no montante de 283 milhões, 505 

mil e 155 reais.  

 Em virtude do conflito com o art. 47, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, propomos a inadmissão da Emenda nº 50010001, da 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos 

Deputados, que pretende direcionar recursos para a Ação nº 1.211 — 

Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte, 

subtítulo nacional. A emenda não identifica de forma precisa o seu objeto, o que 

permitiria contemplar obras distintas, descumprindo o citado dispositivo regimental. 
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Ademais, pelo caráter nacional que deve ser dado às emendas de Comissão, a 

correção da impropriedade por meio de regionalização e maior especificação da 

obra não seria possível.  

 Do remanejamento.  

 Foi apresentada na Área Temática Defesa Justiça apenas uma Emenda 

Coletiva de Remanejamento, de nº 60030005, cujo autor é a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado Federal. Propomos a rejeição da 

emenda, haja vista que ela pretende incluir o subtítulo ‘Indenização aos atuais 

possuidores de títulos das áreas sob demarcação indígena — nacional’ na Ação 10 

(sic), Unidade Federal — Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e 

Proteção de Povos Indígenas Isolados. A ação nº 20UF já contempla despesas 

relativas a indenizações aos atuais possuidores de títulos das áreas de demarcação 

indígena. Manifestamo-nos pela rejeição, com o objetivo de não comprometer o 

planejamento da FUNAI ao restringir às possibilidades do uso da dotação. Por outro 

lado, permanece plenamente possível que as indenizações aos atuais possuidores 

de títulos das áreas sob demarcação indígena sejam realizadas com o uso das 

dotações da Ação 20UF. Vale registrar que acatamos duas emendas coletivas de 

apropriação para essa mesma ação, uma apresentada pela Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e a outra da própria Comissão de 

Constituição, Justiça e de Cidadania do Senado Federal. 

 Além disso, o Item 23 do Parecer Preliminar estabelece que os Relatores 

Setoriais não podem cancelar dotações consignadas a outras despesas correntes, 

GND 3, exceto para atendimento de emendas de remanejamento, desde que 

limitado o cancelamento a 20% da dotação de cada subtítulo. No caso da Emenda 

nº 60030005, os cancelamentos são superiores a 20%, conforme demonstrado no 

relatório. 

 Observações finais.  

 Ciente dos prejuízos aos órgãos decorrentes de cortes nas programações 

constantes do projeto de lei, esta relatoria se comprometeu a não realizá-los e a 

atender as emendas apenas com os recursos disponibilizados pela Relatoria-Geral. 

No entanto, conforme parecer preliminar aprovado pela CMO, Comissão Mista de 

Orçamento, foram realizados cortes prévios nas programações de diversos órgãos, 
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os quais afetaram profundamente o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça. 

 Não podemos deixar de registrar o nosso compromisso com a recomposição 

desses cortes, a qual não pode ser realizada na fase setorial, por insuficiência de 

recursos. De qualquer forma, indicamos ao Relator-Geral a necessidade absoluta de 

recomposição dos cortes prévios, sobretudo em projetos estratégicos das Forças 

Armadas, como Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

— SISFRON“. 

 Sr. Presidente, Sr. Relator-Geral, esse programa é muito importante para o 

País, sobretudo para a Região Norte do Brasil para o controle das fronteiras, 

sobretudo do narcotráfico. Os Ministérios do Exército, da Marinha e Aeronáutica 

estão muito focados nesse projeto, que é o Sistema Integrado de Fronteiras, 

SISFRON. Eu já tive reunião ontem de manhã com o Relator-Geral, Deputado 

Ricardo Barros, fazendo pessoalmente, e agora faço aqui neste relatório, o pedido 

de recomposição dos cortes das Forças Armadas. 

 “Implantação do Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de 

Submarinos Convencionais e Nucleares; Construção de Submarino de Propulsão 

Nuclear; e Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas — 

Projeto KC-X, que é o KC-390. 

 Por fim, esclarecemos que houve erro material no parecer preliminar no que 

diz respeito às emendas de bancada constantes do Anexo de Metas e Prioridades, 

do Subtítulo do PLDO 2.016, mais especificamente, no que tange à emenda da 

bancada de Rondônia. A emenda indicada no parecer preliminar foi a de nº 

71230003, cujo valor solicitado é de 50 milhões. No entanto, a emenda correta seria 

a de nº 71230012, com valor solicitado de 150 milhões” — é a emenda de bancada 

impositiva — “o que pode ser observado na correspondente ata de reunião da 

bancada”.  

 Peço também ao Sr. Relator que corrija esse erro dessa emenda impositiva 

de 150 milhões. 

 “Diante disso, esta relatoria setorial atendeu à Emenda nº 71230012 com 50 

milhões, cumprindo ao Relator-Geral o compromisso de acrescentar 100 milhões à 

referida emenda, totalizando 150 milhões. 

 Do voto.  
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 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, de 2015, do 

Congresso Nacional, na parte referente aos órgãos da Área Temática 15 — Defesa 

e Justiça, com as alterações oriundas das emendas aprovadas e aprovadas 

parcialmente, conforme discriminado nos anexos deste parecer; pela 

inadmissibilidade da Emenda de Apropriação nº 5001001; e pela rejeição da 

Emenda de Remanejamento 60030005.” 

 É o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Senador Valdir 

Raupp, pela leitura do seu relatório. 

 Está aberta a discussão do relatório da Área de Justiça e Defesa. 

 Há uma correção no voto do Senador Valdir Raupp. Será lida. 

 Está aberta a discussão do relatório do Senador Valdir Raupp e será 

encerrada às 11 horas.  

 O Deputado Carlos Henrique Gaguim, posteriormente, vai ler o relatório da 

Área de Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Agrário, cuja discussão será 

encerrada às 11h15min. S.Exa. virá aqui para dar parecer aos destaques.  

 Depois o Deputado Danilo Forte fará a leitura do seu relatório e encerraremos 

a discussão às 11h30min. S.Exa. voltará para dar parecer aos destaques. Vamos 

dar um tempo para que os Srs. Parlamentares apresentem os seus destaques. E 

assim faremos, sucessivamente, a leitura do relatório e a abertura da discussão. O 

Relator volta no horário marcado para dar parecer aos seus destaques. Daremos 

essa informação para todos os Srs. Parlamentares. A Presidente Rose de Freitas 

está chegando. 

 Com a palavra o Senador Valdir Raupp para uma retificação no seu parecer. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Gostaria de fazer uma breve retificação 

aqui. Na Emenda de Apropriação nº 50010001, em vez de pela inadmissibilidade, o 

parecer é pela rejeição, tendo em vista relatório que foi votado ontem . 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Está bem. Então, está 

aberta discussão do relatório do Senador Valdir Raupp, que se encerrará às 11 

horas, e ele estará aqui para dar parecer aos destaques. 
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 Concedo a palavra ao Deputado Carlos Henrique Gaguim para a leitura do 

Relatório da Área Temática V — Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário. Em 

seguida, com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

 Convido o Deputado Lázaro Botelho para assumir a Presidência. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - “Da Relatoria da Área 

Temática V — Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário, sobre o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para 2016 — PLOA 2016, constante do PL nº 7, de 2015-CN, 

encaminhado por intermédio da Mensagem Presidencial nº 325, de 2015, na origem, 

que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016, 

na parte referente aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Pesca e Aquicultura (MPA), seus órgãos, 

entidades e fundos.  

 Relatório. 

 Introdução. 

 Por designação da Presidente da CMO, na forma do art. 15 da Resolução n° 

1, de 2006-CN, recebemos a missão de examinar e relatar as peças orçamentárias 

concernentes à Área Temática V — Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário 

do Projeto de Lei Orçamentária para 2016.  

 Análise das emendas. 

 Considerações gerais. 

 A Relatoria da Área Temática V — Agricultura, Pesca e Desenvolvimento 

Agrário recebeu 505 emendas para análise, sendo 502 de apropriação e 3 de 

remanejamento. Das emendas de apropriação, 472 são individuais e 30 coletivas. 

 Análise de mérito das emendas  

 As emendas coletivas, por se constituírem em instrumento de inegável valor 

para o aperfeiçoamento da ação do Estado em termos de políticas públicas de 

caráter nacional ou regional, mereceram nossa atenção especial. 

 Considerando, porém, que nem todas as bancadas estaduais tiveram a 

possibilidade de apresentar emendas para esta área, entendemos que a melhor 

forma de garantir o direcionamento mínimo de recursos para todas as unidades da 

federação foi o atendimento de emendas de Comissão com caráter nacional. (...) 
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. Considerando o que foi exposto e após exame em relação ao mérito e às 

normas para apresentação das emendas, somos pela aprovação de todas as 

emendas individuais apreciadas. (...) 

 Decidimos, também, aprovar parcialmente todas as emendas coletivas de 

apropriação apresentadas.  

 Quanto às emendas coletivas de remanejamento, não obstante o mérito da 

proposição, dada a escassez de recursos, votamos pela rejeição das Emendas n° 

60120005 e 60120006. Com relação à emenda 71080015, considerando que foi a 

única apresentada pela bancada do DF no âmbito desta Relatoria, votamos pela sua 

aprovação. 

 Voto do Relator. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação da proposta orçamentária para o 

exercício de 2016 na forma do PLN n° 7, de 2015-CN, relativa aos órgãos e 

unidades orçamentária da Área Temática V — Agricultura, Pesca e Desenvolvimento 

Agrário, encaminhada pelo Poder Executivo na Mensagem Presidencial n° 325, de 

2015, na origem, com as alterações decorrentes das emendas cuja aprovação total 

ou parcial estamos propondo.” 

 Este é o nosso relatório, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lázaro Botelho) - Está aberto o prazo para 

discussão até as 11h15min. O Relator voltará aqui nesse horário para dar sequência 

e ouvir a demanda sobre o relatório. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, eu quero me inscrever para o 

debate. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lázaro Botelho) - Muito bem. Agora ou vai 

apresentar depois? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Vou falar sobre a questão da defesa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lázaro Botelho) - Tudo bem, V.Exa. tem a 

palavra. (Pausa.) Não, sobre a defesa pode ser depois, vamos à leitura do relatório 

agora para dar tempo. 

 Com a palavra o Deputado Danilo Forte para a leitura do seu relatório. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. 

Presidente, Senadora Rose de Freitas. Vamos ler o relatório: 
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 “Brasília, 7 de dezembro de 2015. 

 Parecer — com número em aberto para ser definido pela Mesa — da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre as despesas 

relativas à Área Temática XVI — Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, 

Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Relações Exteriores, 

incluídas no Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN (Mensagem nº 325/2015), que ‘estima 

a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016’.  

 Autor: Poder Executivo.  

 Relator Setorial: Deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará. 

 Relatório.  

 Introdução.  

 Com amparo nos arts. 165, I, e 84, XXIII, da Constituição Federal, a 

Excelentíssima Senhora Presidente da República enviou à apreciação do Congresso 

Nacional, por meio da Mensagem nº 325, de 2015, o Projeto de Lei nº 7, de 2015, do 

Congresso Nacional (PLOA 2016), que ‘estima a receita e fixa a despesa da União 

para o exercício financeiro de 2016’. 

 A Área Temática XVI trata das programações dos órgãos dos Poderes 

Judiciário e Legislativo, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da 

União, do Ministério das Relações Exteriores, da Presidência da República, todos de 

essencial importância para manutenção do Estado Democrático de Direito, conforme 

previsto na nossa Constituição Federal. Ao lado disso, cuida também de importantes 

áreas sociais, como políticas para as mulheres, para proteção e defesa dos direitos 

humanos e para a promoção da igualdade racial. 

 Foram apresentadas 375 emendas nessa Área Temática, das quais 72 

coletivas e 303 individuais. Das coletivas, 36 foram apresentadas por bancadas 

estaduais e 36 por Comissões Permanentes. 

 Nos termos do item 15.III, do Parecer Preliminar, de acordo com o art. 52, II, 

da Resolução nº 1, de 2006-CN, para a composição das Reservas de Recursos, 

foram canceladas previamente dotações de todas as áreas temáticas. No âmbito da 

Área Temática XVI, foram cancelados 2,8 bilhões de reais. 

 Dos recursos repassados pela Relatoria Geral.  
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 A Relatoria-Geral repassou os valores necessários ao atendimento integral 

das emendas individuais, 115,4 milhões de reais. Para atendimento das emendas 

coletivas, foram repassados 435,5 milhões de reais. 

 Da adequação e análise das emendas apresentadas.  

 Na elaboração dos pareceres, foram procedidos ajustes nas emendas 

apresentadas, com o propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar 

erros ou defeitos de elaboração. Não houve mudança nas finalidades pretendidas 

pelos autores. 

 Todas as emendas individuais foram aprovadas.” 

 Repito: todas as emendas individuais foram aprovadas. 

 “Quanto à análise das emendas coletivas, primeiro nos reportamos à de 

remanejamento, que somente pode ser atendida com as fontes por ela mesma 

indicadas, por força do disposto na Resolução nº 1, de 2006-CN (art. 38). Foi 

apresentada apenas uma emenda de remanejamento (Emenda nº 71150013). De 

acordo com o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE sobre as 

emendas coletivas, foi identificado vício insanável nessa emenda, o que nos levou a 

propor a sua inadmissão. 

 Com a finalidade de atender às emendas coletivas, fizemos os cancelamentos 

permitidos pelo item 20 do Parecer Preliminar, a saber: 20% dos investimentos 

discricionários e 10% nos investimentos do PAC e nas inversões financeiras, todos 

na fonte 100. Fizemos também um corte de 8% na fonte vinculada 186, tanto nos 

investimentos (GND 4) quanto nas inversões financeiras (GND 5). Assim, 

conseguimos mais 465 milhões de reais para distribuir entre as emendas coletivas. 

 Observe-se que os cancelamentos desta relatoria foram feitos sobre o saldo 

que resultou após os cancelamentos prévios promovidos pelo Relator-Geral, nos 

termos item 15.III do Parecer Preliminar. 

 Somados os valores repassados pelo Relator-Geral, 435 milhões de reais aos 

decorrentes dos cancelamentos que promovemos 465 milhões de reais, alcançamos 

a cifra de 900 milhões de reais para atender às emendas coletivas. No entanto, 10% 

do valor cancelado, 46,5 milhões de reais, foram destinados para formação da 

reserva necessária ao cumprimento da meta de superávit primário, nos termos do 
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disposto no item 22.2 da Parte Especial do Parecer Preliminar, resultando num valor 

líquido de 854 milhões de reais para atendimento das emendas coletivas. 

 Foram apresentadas 71 emendas coletivas de apropriação. Como é sabido, 

não tínhamos fontes suficientes para aprovar integralmente todas as emendas. 

Diante da variedade dos objetivos propostos nas emendas, orientamo-nos 

basicamente pelo nosso julgamento do mérito e pela manifestação dos autores das 

emendas e dos órgãos beneficiários das programações contempladas. 

 A um grupo de 21 emendas foi possível estabelecer critério diferenciado, 

considerando-se as prioridades e urgências apresentadas pelos autores, bem como 

a demonstração de dificuldades de implementação das políticas públicas no âmbito 

de suas responsabilidades. A essas emendas alocamos valores maiores que a 

média. Ressalvados esses casos, atendemos à maioria das emendas com o valor 

mínimo de 3 milhões de reais. 

 Em relação à emenda nº 50120003, que aloca recursos ao Fundo Partidário, 

entendemos que realmente é necessário um reforço para manter os recursos do 

Fundo em patamar próximo aos autorizados para 2015. Assim, aprovamos 

parcialmente a emenda, acrescentando 170 milhões de reais à programação. 

 Esta Relatoria utilizou a totalidade dos recursos disponíveis, de modo que não 

há fontes remanescentes para atender eventuais destaques. Todavia, as emendas 

coletivas de apropriação aqui consideradas poderão, ao final, receber maiores 

somas, seja por conta de eventual reestimativa positiva da receita, seja por força da 

alocação, pelo Relator Geral, a que se refere o art. 57, inciso III e § 2º, da Resolução 

nº 1, de 2006-CN. 

 As emendas de bancada poderão ainda receber recursos adicionais por 

indicações das respectivas bancadas, conforme distribuição prevista no inciso I do 

art. 57 da Resolução nº 1, de 2006. Estamos, desde logo, pleiteando à Relatoria-

Geral que suplemente os atendimentos ora realizados. 

 Das obras com indícios de irregularidades graves.  

 Não consta da Relação das Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 

Graves, anexada ao PLOA de 2016, obra ou programação pertencente a esta Área 

Temática. 

 Das emendas de Relator.  
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 Em atendimento ao Ofício nº 245, de 2015, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, propomos a Emenda de Remanejamento nº 80160001 para 

correção de ordem técnica no âmbito das despesas da Secretaria da Aviação Civil 

da Presidência da República. 

 Obedecendo ao que dispôs o item 5 do Parecer Preliminar, fizemos 71 

emendas de Relator. 

 Atendendo o disposto no item 22.2 do Parecer Preliminar, alocamos, para 

formação de reserva de contingência para cumprimento da meta fiscal, 10% dos 

valores que cancelamos, o que foi implementado pela Emenda de Relator nº 

80160051, totalizando R$46.504.211,00. Fizemos a emenda no âmbito da Câmara 

dos Deputados. 

 Das indicações à Relatoria-Geral.  

 Diante do exposto, indicamos e solicitamos ao Relator-Geral: 

 a) nos termos do item 9.V.a do Parecer Preliminar, apresentar emenda de 

Relator-Geral para acrescentar recursos à ação 10ZB — Adequação do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, Ceará, e para a ampliação, reforço e 

dragagem do cais 7 ao 10 do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Recife, 

em Pernambuco; 

 b) recompor todos os cortes feitos no âmbito da Justiça Eleitoral para que não 

ocorram prejuízos na realização das eleições de 2016; 

 c) reforçar o atendimento às Emendas Coletivas nºs 50300004, 60090003 e 

60140004, que alocam recursos em ações para a promoção dos direitos humanos e 

da igualdade racial e para atendimento às mulheres em situação de violência; 

 d) reforçar o atendimento das seguintes emendas coletivas que destinam 

recursos a portos: 50240002, 71070004, 71150014, 71150015, 71200002, 71230005 

e 71260013. 

 Voto do Relator.  

 Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, de 2015-

CN, na parte referente à Área Temática XVI — Presidência, Poder Legislativo, Poder 

Judiciário, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Relações 

Exteriores, com as alterações propostas neste relatório”.  

 É o relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores.  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Lázaro Botelho) - Muito bem, Sr. Relator.  

 Esse é um dos relatórios setoriais mais importantes, do que eu pude observar 

até agora.  

 A palavra está aberta até às 11h30min para a discussão desse relatório.  

 Agora, vamos passar, então, para o próximo Relator.  

 V.Exas. têm até às 11h30min.O próprio Relator estará presente para ouvir as 

discussões. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente. 

 (Pausa prolongada.) 

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

Deputado Danilo Forte, Área Temática XVI, nós abrimos para discussão... (Pausa.)  

 Nós estamos combinando que faremos a leitura dos relatórios, abriremos 

discussão, para darmos o tempo de destaque. Depois, voltaremos para cada área e 

votaremos os destaques de cada Relator.  

 (Pausa prolongada.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A preferência que eu 

gostaria de dar é que, após a leitura, nós fizéssemos uma discussão, e considero 

aberto o período de destaques para que nós possamos voltar ao Relator e ele dar 

parecer sobre os destaques e encerrar para a votação.  

 Em discussão o relatório apresentado pelo Deputado Danilo Forte, da Área 

Temática XVI — Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público 

da União, DPU e Relações Exteriores. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, nós vamos suspender este debate para 

que esteja aberto o prazo de destaque.  

 Passemos agora ao relatório setorial, nomeado Relator ad hoc o Deputado 

Hildo Rocha, da Área Temática XII: Fazenda e Planejamento.  

 O Relator era o Deputado Hugo Leal. S.Exa. esteve aqui ontem, pedindo que 

fosse substituído porque ele está em uma missão.  

 Com a palavra o Deputado Hildo Rocha.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Bom dia, Sra. Presidenta, Senadora 

Rose de Freitas, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados: 
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 “Nos termos do art. 61, §º 1º, inciso II, alínea ‘b’, combinado com o art. 84, 

inciso XXIII, da Constituição Federal, a Excelentíssima Senhora Presidente da 

República submete à apreciação do Congresso Nacional, por meio do Projeto de Lei 

nº 7, de 2015-CN, que ‘estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 

financeiro de 2016’. (Mensagem nº 325, de 2015, na origem) 

 Por designação da ilustre Presidente da Comissão Mista de Planos 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senadora Rose de Freitas, coube-nos — ao 

Deputado Hugo Leal, ao qual estou substituindo aqui — a honrosa relatoria setorial 

da proposta orçamentária relativa à Área Temática XII, que, nos termos da 

Resolução nº 1/2006-CN, com as alterações da Resolução nº 3, de 2015-CN, 

abrange Ministério da Fazenda e demais órgãos orçamentários vinculados — 

Órgãos 25000, 71000, 73000, 74000 e 75000, respectivamente — e Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão — Órgão 47000 (...) 

 Emendas à Programação das Unidades da Área Temática.  O Setor 12 

recebeu sete emendas de apropriação, sendo uma emenda de bancada estadual, 

três emendas de Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e três 

emendas individuais. As emendas distribuem-se, por programa, modalidade (coletiva 

ou individual), número de emendas e valor solicitado, conforme discriminação na 

tabela a seguir: (...)” 

 A tabela está à disposição de todos os senhores no sistema da Internet e 

aqui, para quem desejar, por via impressa. 

 “As emendas coletivas de apropriação totalizaram pleitos no montante de 

560,6 milhões de reais, sendo 400 milhões de bancadas e 160 milhões de 

Comissões. A emenda da bancada do Distrito Federal pretende aumentar a dotação 

do programa Operações Especiais: transferências constitucionais e as decorrentes 

de legislação específica, com 71% dos recursos solicitados, enquanto as Comissões 

de Assuntos Econômicos, do Senado Federal, e Finanças e Tributação, da Câmara 

dos Deputados, aportaram 160 milhões e aos programas Democracia e 

Aperfeiçoamento da Gestão Pública e Programa de Gestão e Manutenção do 

Ministério da Fazenda. 

 As três emendas individuais totalizaram solicitações no montante de 0,6 

milhões de reais. Todas elas derivaram de iniciativas de Deputados Federais. O 
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programa alterado foi Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública, com 0,1% 

dos recursos solicitados. 

 Análise de Admissibilidade das Emendas Coletivas.  Todas as emendas 

coletivas foram admitidas pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas.  

 Recursos para o Atendimento às Emendas. Esta Relatoria mobilizou um total 

de 19,5 milhões de reais para o atendimento às emendas coletivas e individuais. 

Desse total, 0,6 milhão foi destinado às emendas individuais e 18,9 milhões às 

emendas coletivas. Tais recursos provieram integralmente da ‘Reserva de Recursos’ 

disponibilizada nos termos do Parecer Preliminar.  

 Ressalta-se que esta Relatoria optou por não realizar cancelamentos na 

programação original de investimentos e inversões financeiras nos Ministérios afetos 

a essa área temática, conforme possibilitado pelo Parecer Preliminar no montante de 

até 172,1, milhões de reais.  

 Critérios para as Decisões sobre as Emendas. Critérios para as Emendas 

Individuais. As emendas individuais, na forma regimental, foram atendidas com 

dotações propiciadas pela Reserva de Recursos. Para seu adequado acolhimento, a 

Relatoria interpretou, diligentemente, a intenção dos autores, não tendo sido 

necessário promover ajustes de ordem técnica ou legal.  

 Critérios para as Emendas Coletivas. Em virtude dos esparsos recursos 

disponíveis (18,9 milhões de reais) frente a um pleito da ordem de 400 milhões de 

reais, esta Relatoria decidiu por não acatar a única emenda de apropriação 

apresentada por bancada estadual, no caso a bancado do Distrito Federal. Nos 

termos das diretrizes orçamentárias pertinentes, essa bancada priorizou a execução 

obrigatória de programação em outro setor.  

 Em relação às emendas de Comissão, duas da Comissão de Finanças e 

Tributação — CFT, da Câmara dos Deputados, e uma da Comissão de Assuntos 

Econômicos — CAE, do Senado Federal, esta Relatoria se fundou na análise da 

relevância dada às programações pretendidas, evidenciadas pelos aportes a elas 

feitos pelas emendas individuais dos Parlamentares. Assim, atendemos as duas 

emendas que destinam recursos para a Fundação Getúlio Vargas com o valor total 

de 15 milhões de reais e alocamos na terceira emenda de Comissão os recursos 

restantes, no valor de 3,9 milhões. 
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 Sumário dos Atendimentos. Assim, esta Relatoria Setorial acolheu 

integralmente as três emendas individuais, parcialmente as três emendas coletivas 

de apropriação de Comissões e rejeitou a única emenda de bancada estadual. 

Desse acolhimento resultaram as seguintes médias de alocações: (...)  

 Informações Demandadas pelas Normas Vigentes. Créditos Especiais e 

Extraordinários. Em atenção ao disposto no art. 70, inciso I, alínea “c”, da Resolução 

nº 1, de 2006-CN, informa-se que nos últimos 4 meses deste exercício, 

considerados os atos formalizados até esta data, não foram abertos créditos 

especiais ou extraordinários em favor das unidades orçamentárias que integram 

essa área temática.  

 Obras com Indícios de Irregularidades Graves. Para fins do disposto no art. 

70, inciso I, alínea “e”, e inciso II, da Resolução n º 1/2006, cumpre-nos informar que 

não existem obras na administração direta do Ministério das Cidades com indício de 

irregularidades graves.  

 Padrões de Custos Unitários Médios. Nas decisões tomadas nesta área 

setorial não se aplicam padrões de custos médios, tendo em vista que os 

atendimentos não se destinam às obras de engenharia. 

 As emendas foram atendidas a partir da análise individual, tomando-se por 

base as informações veiculadas na justificativa das emendas, os elementos 

constantes da proposta orçamentária e os atendimentos realizados na elaboração 

de orçamentos passados. 

 Criação de ações novas. A Relatoria não entendeu necessário criar ou propor 

a criação de novas ações ou iniciativa na Área Temática XII. 

 Emendas do Relator. Não foram apresentadas emendas de Relator no âmbito 

desta Área Temática. 

 Voto do Relator. 

 Em face do exposto, somos pela aprovação do PLN 7, de 2015, na forma da 

Mensagem nº 325, de 2015, na origem, relativamente aos órgãos orçamentários 

afetos a esta área temática, isto é, o Ministério da Fazenda e seus órgãos 

supervisionados e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as 

alterações derivadas das emendas aprovadas pela Relatoria Setorial, segundo 

discriminados nos anexos ao relatório. 
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 Brasília, 3 de dezembro de 2015. 

 Deputado Hugo Leal, Relator Setorial.” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente... 

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

Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - A bancada do DF apresentou um destaque, e 

acho que V.Exa. irá acatar, acho que há um acordo de acatamento, que é a questão 

do Fundo Constitucional. 

 Nós apresentamos uma emenda. É importante estar no texto para que nós 

possamos lutar pela recomposição. 

 Nós temos o Fundo Constitucional, que é corrigido pela variação da receita 

corrente líquida — agora, por exemplo, nós temos uma variação negativa; o que 

deve dar quase 400 milhões de redução do Fundo —, e são despesas já 

comprometidas. 

 Então, o pedido da bancada é que seja contemplado com o valor só para 

depois lutarmos para a recomposição. 

 Eu peço a V.Exa. que acate esse destaque que fizemos no relatório para 

contemplar nossa bancada. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Deputado Izalci, já está acatado o 

destaque. Nós vamos retirar da Promoção da Educação no nível nacional para 

justamente alocar para o Distrito Federal, no valor de 1 milhão de reais. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Está bom. Muito obrigado, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Acatado o destaque do 

Senador Hélio José, defendido pelo Deputado Izalci, nós vamos encerrar. 

 Está aberta a inscrição dos destaques. 

 O próximo relatório é o da Área Temática IX — Minas e Energia, cujo Relator 

Setorial é o Deputado Edmar Arruda. Eu convido o Senador Benedito de Lira, para 

ser o Relator ad hoc. 

 Bom dia, Senador Raimundo. Vamos inverter a pauta primeiro. Só um 

minutinho, por favor. 

 Vamos inverter a pauta, Senador Benedito, enquanto o relatório é colocado à 

disposição de V.Exa. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2657/15  08/12/2015 
 
 

 20

 Pergunto se a Deputada Flávia Morais está preparada para ler o seu relatório. 

(Pausa.) 

 É relatório setorial da Área Temática XI — Meio Ambiente, cuja Relatora é a 

Deputada Flávia Morais. S.Exa. está com a palavra. Gostaria que fizesse uso da 

palavra na mesa. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Obrigada, Presidente. Bom dia a 

todos. Nós vamos passar, então, à leitura do nosso relatório setorial sobre o meio 

ambiente: 

 “Da Relatoria da Área Temática XI – Meio Ambiente – integrante do Projeto 

de Lei nº 7, de 2015-CN, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2016”.  

 Relatório. 

 Introdução. 

 Em cumprimento ao disposto no art. 84, XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2º, III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, a Excelentíssima Presidente da República, por meio da 

Mensagem nº 325, de 2015-CN, submete à apreciação do Congresso Nacional o 

Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, que ‘estima a receita e fixa a despesa da União 

para o exercício financeiro de 2016’.  

 Por designação da Presidente desta Comissão, Senadora Rose de Freitas, 

coube-me, na condição de Relatora Setorial, apreciar a proposta orçamentária 

relativa à Área Temática XI, constituída do Ministério do Meio Ambiente, com suas 

respectivas Unidades Orçamentárias e Fundos. 

 Considerações Sobre a Proposta do Poder Executivo. 

 Ao Ministério do Meio Ambiente compete formular e executar as políticas de 

preservação ambiental e de recursos naturais renováveis. Incluem-se na estrutura 

do Ministério do Meio Ambiente, além da administração direta, o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, a Agência Nacional de Águas 

– ANA, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, o 

Serviço Florestal Brasileiro – SFB, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e o 

Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA. 
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 A Proposta Orçamentária do Ministério do Meio Ambiente para o exercício de 

2016 apresenta como principais programas finalísticos os seguintes: 1) 2078 – 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade – R$ 410,0 milhões; 2) 2084 – 

Recursos Hídricos – R$ 285,8 milhões; 3) 2083 – Qualidade Ambiental – R$ 115,8 

milhões; e 4) 2050 - Mudanças do Clima – R$ 82,3 milhões. 

 Tomando por base as ações orçamentárias como parâmetro da intervenção 

da União no setor de Meio Ambiente, são destacadas as seguintes programações: 

1) No âmbito do Programa de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, a 

ação de Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação Federais, com R$ 

129, 7 milhões, e a Ação de Apoio à Conservação Ambiental e à Erradicação da 

Extrema Pobreza – programa Bolsa Verde, com R$ 101,2 milhões; 2) no tocante ao 

Programa “Recursos Hídricos”, a ação de Implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, com R$ 161,4 milhões; 3) na esfera do Programa “Qualidade 

Ambiental”, a ação de Controle e Fiscalização Ambiental, com R$ 76,5; e 4) no 

contexto do Programa ‘Mudança do Clima’, a ação de Monitoramento Ambiental, 

Prevenção e Controle de Incêndios Florestais, com R$ 63,1 milhões. 

 Considerando as unidades orçamentárias que compõem a Proposta do 

Ministério do Meio Ambiente para 2016, a distribuição dos recursos é demonstrada 

na Tabela 1 a seguir, sendo os valores propostos comparados à dotação inicial e 

aos valores autorizados para 2015 e, também, aos montantes executados em 2014. 

(...) 

 Na proposta orçamentária para 2016, 46% dos recursos são direcionados ao 

IBAMA, 19% para o ICMBIO, 12% para o Ministério do Meio Ambiente e 13% para a 

ANA, totalizando 90,42% dos recursos.  

 Nota-se que a Proposta para 2016 apresenta queda de 2% em relação aos 

valores propostos em 2015 (R$ 62 milhões). Comparando-se com o Autorizado em 

2015, a queda é maior, de 6% (R$ 195 milhões). Já em relação às despesas 

executadas em 2014, percebe-se elevação de 26% dos recursos. 

 A Administração Direta do MMA apresenta decréscimo na proposta de 2016 

em relação à proposta de 2015, 33,65%. Com relação à despesa executada em 

2014, observa-se um acréscimo de 29,91%. 
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 No IBAMA, o acréscimo da proposta de 2016 em relação à de 2015 

corresponde a 6,08% (R$ 80,52 milhões). No ICMBIO, na ANA e no Serviço 

Florestal Brasileiro, a variação dos valores propostos no PLOA 2016 em 

comparação com os valores propostos para 2015 representam, respectivamente, 

incremento de 0,73% (R$ 4,16 milhões), decréscimo de 5,46% (R$ 23,27 milhões), 

incremento de 25,23% (R$ 23,37 milhões). 

 Na Tabela 2 a seguir é demonstrada a distribuição dos recursos no tocante à 

natureza de despesa – GND. (...) 

 Note-se que os principais grupos de despesa nesse Ministério são: 1) 

Despesa com Pessoal – R$ 1,6 bilhão; e 2) Despesas Correntes – R$ 1,2 bilhão. 

 No grupo investimentos, destaque-se a pequena participação dessa 

modalidade de despesa no total de dotações do Ministério do Meio Ambiente. Na 

Proposta para 2016 foi alocado o montante de R$ 93,98 milhões, o que representa 

tão somente 3,10% das dotações desse Ministério. Ademais, tais valores 

apresentam redução de 34,44% em comparação com a Proposta para 2015. Em 

relação à despesa executada em 2014, há acréscimo de 289,94%. 

 Ressaltem-se, também, os valores alocados ao GND 9 – reserva de 

contingência, no total de R$ 84,93 milhões, no PLOA 2016. Tais recursos são 

vinculações legais ao setor do meio ambiente, conforme legislação específica, mas 

são neutralizadas e redirecionadas para composição do resultado primário. Essa 

reserva é formada pelas seguintes fontes: a) 134 – compensações financeiras pela 

utilização de recursos hídricos, no Ministério do Meio Ambiente; b) 174 – taxas e 

multas pelo exercício do poder de polícia e multas provenientes de processos 

judiciais, no Fundo Nacional do Meio Ambiente; e c) 141 – compensações 

financeiras pela exploração de recursos minerais, no IBAMA. 

 No cômputo geral, nota-se que houve um decréscimo, em relação à proposta 

de 2015, de 2% para as ações a serem desenvolvidas pelo Ministério. 

 1.3 Dos Créditos Especiais e Extraordinários 

 Em atenção ao disposto no art. 70, I, “c”, da Resolução nº 1, de 2006-CN, 

constatamos que, dos últimos 4 meses de 2014 até a presente data, não foram 

abertos créditos especiais e extraordinários contemplando o órgão orçamentário 

Meio Ambiente. 
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 1.4 Da Atuação da Relatoria 

 1.4.1 Das Emendas Individuais e Coletivas 

 Foram apresentadas nesta área temática 23 emendas, assim distribuídas: 5 

da Comissão da Câmara dos Deputados, 2 da Comissão do Senado Federal, 3 da 

Comissão Mista do Congresso Nacional, 13 de Deputados Federais. 

 1.4.2 Análise de Admissibilidade das Emendas Apresentadas 

 De acordo com o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006-CN, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas (CAE) propor a inadmissibilidade das emendas 

apresentadas ao PLOA 2016. Após ajustes apontados pelo CAE, todas as emendas 

coletivas desse setor receberam parecer pela admissibilidade. No que se refere às 

emendas individuais, a análise realizada por esta relatoria concluiu pela 

admissibilidade de todas as propostas apresentadas. 

 1.4.3 Dos Remanejamentos de Dotações 

 O Parecer Preliminar, no item 22, Parte Especial, permitiu o cancelamento de 

dotações consignadas em investimentos (GND 4) até o limite global de 20%, 

podendo os cancelamentos, em cada subtítulo, incidirem em até 50% para 

programação com resultado primário igual a 2 (RP-2) e de no máximo 10% para 

programação com resultado primário igual a 3 (RP3-PAC). 

 Tendo em vista a precariedade dos recursos destinados a investimentos 

nesta área temática, optei por não efetuar os cortes autorizados, a fim de preservar 

as programações nessa modalidade de gasto alocadas aos órgãos competentes 

desse setor. 

 No tocante ao atendimento das emendas apresentadas nesta área temática, 

as demandas consistiram em fortalecimento de programas sensíveis ao meio 

ambiente. Na área de conservação e uso sustentável da biodiversidade, destaca-se 

a ênfase no fomento a projetos de conservação e manejo da biodiversidade, no 

apoio a unidades de conservação federais, na educação ambiental, em recursos 

faunísticos, no patrimônio espeleológico e na recuperação da cobertura nativa. 

 Também são destacados os atendimentos voltados à implementação da 

política nacional de recursos hídricos, englobando a preservação dos recursos 

hídricos, bem como o enfrentamento dos processos de desertificação e o combate 

ao desmatamento e aos incêndios florestais. 
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 Entretanto, dentre as solicitações apresentadas, especialmente aquelas 

decorrentes das emendas de Comissões do Congresso Nacional, procurei fortalecer 

com mais ênfase as ações voltadas à qualidade ambiental conexas com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, espera-se a ampliação do apoio da União na 

implementação dos dispositivos da Lei nº 12.305/2010, em particular, com relação à 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e também à elaboração dos 

planos estaduais e municipais de resíduos sólidos. 

 Em termos de valores, atendi integralmente aos montantes solicitados nas 

emendas individuais, totalizando R$ 5,17 milhões. Quanto às emendas coletivas de 

apropriação, diante dos limitados repasses aprovados no Parecer Preliminar, foi-me 

possível atender o valor de R$ 47,2 milhões. 

 Eventualmente, foi necessária a realização de pequenas correções nas 

emendas, em relação aos valores, por provocação dos autores ou por iniciativa 

própria, de modo a adequá-las às normas regimentais e à boa técnica orçamentária. 

Tais alterações, contudo, respeitaram sempre a vontade expressa pelos autores. 

Também promovi as alterações das emendas por solicitação dos autores, em 

conformidade com as orientações do relatório do CAE. 

 1.4.4 Padrões de Custo Unitário Médio 

 Em relação aos padrões de custo unitário médio, sempre que possível, utilizei 

como referenciais para acolhimento de emendas os custos informados pelo Poder 

Executivo na proposta orçamentária e, em sua ausência, os custos implícitos nas 

emendas apresentadas. 

 1.4.5 Das Obras com Indícios de Irregularidades 

 Não constou do PLOA de 2016 nenhuma obra com indício de irregularidade 

para a Área Temática Xl. 

 2. Voto do Relator 

 Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o 

exercício financeiro de 2016, no que concerne às Unidades Orçamentárias 

constantes da Área Temática Xl, nos termos apresentados pelo Poder Executivo, 

com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.” 

 Esse é o relatório, Sra. Presidente Rose de Freitas. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Muito obrigada, 

Deputada Flávia Morais. 

 Está em discussão o relatório. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-lo, vamos deixar aberto o espaço para que 

sejam feitos os destaques. 

 Em seguida, Relatora, V.Exa. voltará, para aprovação final. Obrigada. 

 O Relator Setorial da Área Temática IX, Minas e Energia, é o Deputado 

Edmar Arruda. 

 Nós convidamos para ser Relator ad hoc o Deputado Izalci. S.Exa. está com a 

palavra. 

 Lembro novamente que os relatórios estão sendo lidos, debatidos e abertos 

para destaques, que serão depois apreciados pelo Relator e votados. 

 Pergunto ao Deputado Zeca se ele entregou o relatório do PPA. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - O relatório está sendo entregue agora. 

Ele precisa ser inserido no sistema, o que vai demorar uns 30 minutos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não demora, não. Nós 

temos hoje um processo mais ágil. Estamos aguardando só o relatório de V.Exa. 

 Com a palavra o Relator ad hoc, Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Farei a leitura do resumo, Sra. Presidente: 

 “Relatório Setorial de 2015, do Congresso Nacional. 

 I. Relatório 

 Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2°, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Presidente da República (...) submete à apreciação do Congresso 

Nacional o Projeto de Lei n.º 7, de 2015, do Congresso Nacional, que ‘estima a 

receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016’. 

 Por designação da Presidente da Comissão Mista dos Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, na forma estabelecida pelo art. 17 da Resolução n° 

1, de 2006, do Congresso Nacional e de conformidade com os parâmetros 

estabelecidos pelo Parecer Preliminar, coube-nos analisar a programação 

orçamentária do órgão que compõe a Área Temática IX – Minas e Energia. 

 I.3. Das emendas apresentadas 
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 I.3.1. Considerações gerais 

 Foram apresentadas quatro emendas coletivas à programação do Ministério 

de Minas e Energia, único órgão componente da Área Temática IX — todas por 

Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados. 

 Não foi apresentada nenhuma emenda individual à programação dessa área 

temática. 

 I.3.2. Admissibilidade das Emendas 

 Embora o Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE não tenha se 

pronunciado definitivamente até à conclusão deste relatório setorial sobre o exame 

da admissibilidade das emendas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 

2016 — PLOA 2016, cumpre-nos observar que a minuta do seu Relatório de 

Atividades pendente de aprovação pelo Comitê considerou admissíveis todas as 

emendas referentes à Área Temática IX. 

 I.3.3. Atendimento das Emendas 

 Foram apresentadas três emendas — todas de apropriação — ao orçamento 

fiscal de unidades orçamentárias do Ministério de Minas e Energia; e uma emenda 

— de remanejamento — ao orçamento de investimento de empresa estatal 

vinculada ao órgão. 

 Os relatores setoriais têm, em princípio, duas modalidades de recursos 

disponíveis para aprovação de emendas apresentadas às respectivas áreas 

temáticas. São elas: a) a parcela distribuída da Reserva de Recursos de que trata o 

art. 56 da Resolução n.º 1, de 2006-CN — a qual totalizou R$14.175.258,00, no caso 

da Área Temática IX; e b) os recursos provenientes de cancelamentos na 

programação orçamentária de cada área. 

 Para atendimento das emendas apresentadas aos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, o Parecer Preliminar autorizou os relatores setoriais a 

procederem a cortes tão somente de dotações desses orçamentos relativas a 

despesas com investimentos (GND 4) e com inversões financeiras (GND 5). 

 A possibilidade de realização desses cortes revelou-se, contudo, bastante 

limitada, em razão de três fatores. Primeiramente, constatamos que a programação 

da Área Temática IX já tinha sofrido cancelamentos prévios, autorizados pelo 

Parecer Preliminar, para formação da Reserva de Recursos. Em segundo lugar, 
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verificamos que, do total da programação prevista para os orçamentos fiscal e da 

seguridade social do Ministério de Minas e Energia, apenas 2,2% classificavam-se 

em GND 4 ou 5. Por fim, percebemos que expressiva parcela desse percentual dizia 

respeito a fontes de recursos legalmente incompatíveis com os objetivos almejados 

pelas emendas apresentadas. Por conseguinte, esta relatoria se encontrou em 

condições bastante restritivas no tocante à sua capacidade de levar a cabo 

cancelamentos, em níveis minimamente satisfatórios, para o acolhimento das 

demandas apresentadas pelas emendas de apropriação referentes ao orçamento 

fiscal. 

 Assim, para viabilizar a aprovação dessas emendas, ainda que parcialmente, 

foram realizados cancelamentos na programação do orçamento fiscal das unidades 

orçamentárias do Ministério de Minas e Energia, que somaram 5 milhões. Os cortes 

foram efetuados exclusivamente em dotações com fontes de recursos 100 e 134. 

 Tendo em vista a intenção, representada por duas das emendas 

apresentadas, de suplementação de recursos para ANEEL, optamos por não realizar 

cancelamentos na programação dessa unidade orçamentária. 

 Quanto à emenda de remanejamento 50180005, decidimos por sua rejeição, 

pelos motivos que se seguem: até o presente momento, não houve nenhuma 

manifestação do autor dessa proposição no intuito de explicar os motivos do 

remanejamento ali indicado ou mesmo da própria inclusão da nova programação no 

orçamento de investimento da empresa Petróleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS; 

em contato com os representantes do sistema de escoamento de combustíveis da 

estatal, por intermédio de sua assessoria parlamentar, fomos informados de que não 

tinham conhecimento da emenda e comunicados da sua falta de interesse no 

remanejamento proposto pela iniciativa. 

 I.3.4. Recursos utilizados para o atendimento das emendas 

 As três emendas de apropriação apresentadas foram aprovadas parcialmente 

da forma a seguir: 

 a) Emendas n° 50130001 e 50180002, no valor global de R$14.175.258,00, 

provenientes da parcela transferida da Reserva de Recursos; 

 b) Emenda n° 50180004, no valor de R$5.000.000,00, com recursos 

originados do cancelamento parcial de dotações constantes da programação de 
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unidades orçamentárias do Ministério de Minas e Energia referentes a despesas 

classificadas em GND 4 e com RP igual a 2 ou 3. 

 I.4.1 Cumprimento do disposto no item 22.2 da Parte Especial do Parecer 

Preliminar 

 Em estrito cumprimento ao disposto no item 22.2 da Parte Especial do 

Parecer Preliminar, esta relatoria setorial se viu obrigada a realizar cancelamento 

adicional da programação orçamentária na Área Temática IX, no valor de 

R$555.556,00, de maneira a constituir os 10% a que se refere o citado item, a serem 

direcionados para formação de reserva para cumprimento da meta de superávit 

primário. 

 Para a obtenção desse montante total de cancelamento suplementar, 

considerando-se as restrições legais e regimentais impostas, optamos por efetivar 

corte linear (proporcional) de cerca de 2% das dotações do orçamento fiscal em 

GND 4, com valores programados superiores a 3 milhões e com fontes de 

financiamento 134 e 250. 

 O produto desse cancelamento adicional foi, então, alocado em reserva de 

contingência financeira vinculada à unidade orçamentária 32101 — Ministério de 

Minas e Energia – Administração Direta, por intermédio da Emenda de Relator n.º 

80090001, com fulcro na autorização prevista no art. 144 da Resolução n.º 1, de 

2006, do Congresso Nacional. 

 I.4.3. Atendimento das normas constitucionais e legais 

 Com referência ao que dispõe o art. 70, inciso I, alínea ‘a’, da Resolução n.º 1, 

de 2006, do Congresso Nacional, cumpre registrar que as ações analisadas na Área 

Temática IX não contrariam as normas constitucionais e legais, especialmente 

quanto à compatibilidade com a Lei Complementar n.º 101, de 2000. 

 I.4.4. Obras e serviços com indícios de irregularidades graves 

 Na falta de manifestação tempestiva do Comitê de Avaliação das Informações 

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI), até a 

conclusão deste relatório setorial, constatamos que o Tribunal de Contas da União 

não relacionou nenhuma obra sob responsabilidade do Ministério de Minas e 

Energia entre aquelas com indícios de irregularidades graves com recomendação de 
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paralisação (IGP), constantes do Acórdão n.º 2.805, de 2015, do TCU, encaminhado 

ao Congresso Nacional. 

 II - Voto 

 Diante do exposto, somos pela aprovação da parte do Projeto de Lei n.º 7, de 

2015, do Congresso Nacional relativa à programação unidades das orçamentárias 

da Área Temática IX – Minas e Energia, com as alterações propostas neste relatório 

e decorrentes das aprovadas por esta Relatoria. 

 Sala da Comissões, em dezembro de 2015. 

 Deputado Edmar Arruda, Relator Setorial – Área Temática nº IX.” 

 Era isso, Sra. Presidente. 

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

 Em discussão o relatório da Área Temática IX, Minas e Energia, relatado pelo 

Deputado Izalci. (Pausa.) 

 Não havendo quem queria discutir, vamos proceder como nos demais: 

deixaremos em aberto para apresentação dos destaques. O Relator voltará para 

fazer o relatório final. 

 Muito obrigada. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Eu pergunto ao Senador 

Raimundo Lira se S.Exa. se encontra em condições de ler o relatório. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - Sra. Presidente, o relatório está sendo 

impresso agora. Pediram-me mais 10 minutos. Trabalhamos até às 11 horas da 

noite. Gostaria da compreensão de V.Exa. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem toda. Muito 

obrigada, Senador. 

 Nós temos prontos o relatório da área de integração nacional, o relatório do 

Deputado Caio Narcio e o relatório setorial da área de turismo, do Senador Davi 

Alcolumbre. (Pausa.) 

 Vou suspender a sessão por 10 minutos para que todas as inserções possam 

ser feitas na Internet e não haja dúvidas sobre os relatórios. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos reabrir os 

trabalhos. 

 Convidamos agora o Senador Raimundo Lira a relatar a Área Temática I - 

Transportes. 

 V.Exa. poderia ficar na mesa? Ler o parecer na mesa é melhor, por causa do 

debate. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - O.k. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Convido o Senador 

Raimundo Lira para fazer a leitura do seu parecer. 

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

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, é o seguinte: 

 “I. Relatório 

 Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2°, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Presidente da República, por meio da Mensagem nº 325, de 2015 (na 

origem), submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7, de 

2015-CN, que ‘Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 

de 2016’. 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO, na forma do estabelecido no art. 15, V, da 

Resolução n° 1, de 2006-CN, coube-nos analisar a programação orçamentária dos 

órgãos que compõem a Área Temática I - Transportes. 

 I.1. Da proposta do Poder Executivo 

 A Área Temática I compreende a programação orçamenária do Ministério dos 

Transportes. Cumpre esclarecer que, até a elaboração da lei orçamentária anterior, 

a Area Temática I tinha o nome de ‘Infraestrutura’ e compreendia também os 

Ministérios de Minas e Energia e das Comunicaçõs, que neste exercício foram 

remanejados para outras áreas temáticas”. 

 Os recursos programados para a área temática totalizam 

R$14.656.304.822,00. 

 “A concentração de investimentos (GND 4) em infraestrutura econômica é a 

principal característica da área temática. Os investimentos previstos para o setor 
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correspondem a 23,3% do total de despesas programadas para o GND 4 na 

proposta orçamentária para 2016, considerando-se apenas as esferas fiscal e da 

seguridade social. 

 I.3 Das emendas apresentadas 

 I.3.1 Considerações gerais 

 Foram apresentadas 91 (noventa e uma) emendas coletivas e 5 (cinco) 

emendas individuais à programação orçamentária do órgão componente da Área 

Temática I - Transportes, distribuídas como a seguir: 

 Emendas apresentadas coletivas: bancada estadual (apropriação, 53; 

remanejamento, 23); Comissão permanente (apropriação, 4; remanejamento, 6); 

emendas individuais, 5. 

 Algumas emendas apresentadas destinam recursos a programações 

definidas como prioritárias no Anexo de Metas e Prioridades do substitutivo ao 

PLDO 2016, para as quais destinam-se os recursos específicos alocados nos termos 

do item 17.II do relatório preliminar. (...) 

 I.3.2. Admissibilidade das Emendas 

 De acordo com o art. 25 da Resolução n.° 1, de 2006-CN, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas (CAE), desta Comissão Mista, propor a 

inadmissibilidade das emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária. 

 Com amparo no disposto no art. 70, III, ‘c’, da Resolução n.° 1, de 2006- CN, 

realizamos a análise das emendas individuais apresentadas à programação desta 

Área Temática e concluímos por considerá-las admissíveis. 

 No concernente às emendas coletivas, segundo relatório do CAE aprovado 

em 02 de dezembro de 2015, todas as emendas foram consideradas admissíveis 

por aquele Comitê. 

 Foram ajustadas as emendas coletivas que apresentavam inadequações 

passíveis de serem saneadas diretamente por este Relator, estritamente dentro dos 

limites do objeto de cada proposição (...)” — isso quer dizer que todas as emendas 

foram aceitas. 

 “I.3.3. Dos Recursos Utilizados para o Atendimento das Emendas 

 Para a aprovação das emendas apresentadas à Área Temática I, utilizaram-

se: 
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 a) recursos transferidos pelo Relator-Geral com base no item 17 - I da Parte 

Especial do Parecer Preliminar, no valor de R$ 5,75 milhões (...); 

 b) recursos da Reserva de Recursos de que tratam os arts. 56 e 57, inciso II, 

da Resolução n.° 1, de 2006-CN, no valor de R$ 1.850 milhões, transferidos com 

base no item 17 - II, da Parte Especial do Parecer Preliminar (...); 

 c) demais recursos da Reserva de Recursos de que tratam os arts. 56 e 57, 

inciso II, da Resolução n.° 1, de 2006-CN, no valor de R$ 259,87 milhões, 

transferidos com base no item 18, da Parte Especial do Parecer Preliminar (...) 

 d) recursos decorrentes de cancelamento linear (proporcional) (...) de 

dotações constantes da proposta orçamentária dos órgãos desta área temática (...) 

para atendimento de emendas coletivas de apropriação (atendidas com R$392 

milhões) e de remanejamento (contempladas com R$ 251 milhões). 

 (...) 

 I.3.4. Do Atendimento das Emendas 

 A exiguidade de recursos disponíveis para a aprovação das mendas 

apresentadas não é fato novo verificado durante o processo de apreciação da peça 

orçamentária no Congresso Nacional. 

 Diante das restrições orçamentárias e dentro das limitações regimentais, 

realizamos os cancelamentos acima referidos, embora em montante inferior ao 

autorizado pelo Parecer Preliminar, com o cuidado de não invabilizar a execução 

das programações originalmente previstas e destinadas a obras e serviços em todas 

as unidades federativas. 

 Na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente possível, procuramos 

ouvir os autores das emendas coletivas, para tentar identificar aquelas por eles 

consideradas prioritárias, haja vista a evidente impossibilidade de se atender a todas 

em níveis unanimemente considerados ideais. 

 (...) 

 I.3.4.2. Atendimento das Emendas Coletivas de Apropriação 

 Quanto ao atendimento às emendas de apropriação das bancadas estaduais 

constantes do Anexo de Metas e Prioridades do substitutivo do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2016, na forma do item 17 - lI, da Parte Especial do 

Parecer Preliminar, foram inteiramente transferidos pelo Relator-Geral, no montante 
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exato necessário à sua aprovação nos valores fixados no Anexo ll-B do Parecer 

Preliminar. 

 Neste particular, é preciso apontar que a emenda de número 71210014, da 

bancada do Rio Grande do Norte, foi apresentada como emenda de remanejamento 

e não de apropriação. Não é permitido ao Relator Setorial transformar a natureza da 

emenda, razão pela qual só nos foi possível aprovar pelos valores dos 

cancelamentos nela indicados. Os recursos transferidos pelo Relator-Geral para 

atendimento a essa emenda não foram, portanto, consumidos. Indicamos ao 

Relator-Geral que adote as providências ao seu cargo para o atendimento ao 

disposto no Parecer Preliminar para tais emendas.” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Relator, por gentileza. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Um minuto. Quando o 

Relator veio ler, chegou-nos a informação, lá de cima, de que estavam colocando o 

parecer na Internet naquela hora. Não colocaram. S.Exa. vai acabar de ler, e nós 

vamos suspender até à entrada no site, porque todos os outros pareceres entraram. 

 Então, podem ficar tranquilos, porque nada será discutido nem votado sem 

que o parecer esteja no site. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

problema é que a assessoria não tem como analisar, e o tema é importante. 

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

suspendendo a sessão agora. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não 

faz sentido que seja lido enquanto o parecer não estiver disponível, para que 

possamos acompanhá-lo. 

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

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Estamos tendo boa vontade com relação aos prazos, mas pelo menos precisamos 

ler. 
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 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Sra. Deputada, é o seguinte: eu acertei 

com a Sra. Presidenta que vou ler o parecer e, em seguida, ele vai entrar no site. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Para conhecimento e 

debate. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Ele só vai ser discutido no momento 

em que todas as senhoras e todos os senhores membros da Comissão de 

Orçamento dele tomarem conhecimento. Nós estamos apenas ganhando tempo. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nós já 

estamos com uma boa vontade imensa, por não serem respeitados os prazos. 

 Eu sei disso, mas estou fazendo o apelo que pelo menos ele seja entregue 

antes da leitura, para acompanharmos. Eu sei que não vai ser discutido, entendi o 

que a Presidente falou, mas faço-lhe este apelo, porque é difícil. Já estamos abrindo 

mão de todos os prazos, com boa vontade, mas pelo menos precisamos 

acompanhar. Senão, não faz sentido. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Até agora, foi esse o 

procedimento. Quando disseram que estava pronto e que estava sendo inserido no 

site, eu achei que seria simultaneamente. Já que não foi, vou suspender novamente 

a reunião, como fiz anteriormente. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Muito 

obrigada. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nada será votado nem 

discutido sem conhecimento. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Acho 

que nem lido. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Para que não haja 

nenhuma confusão, Sr. Senador, sem desrespeitar a boa intenção de V.Exa. e sem 

desrespeitar a colocação da Deputada Professora Dorinha e do Deputado Domingos 

Sávio, vamos suspender a reunião, até que o parecer esteja no site. Mesmo que 

V.Exa. acabe de ler, se não estiver no site, vão dizer que V.Exa. pode ter lido 

diferente. Melhor então voltarmos à estaca zero, porque todos os pareceres foram 

para o site — todos, todos! Nenhum teve a leitura feita sem que estivesse à 

disposição dos senhores. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Pelo 

menos, uma cópia, para acompanharmos. Acho que pode concluir... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, eu tenho absoluta 

confiança no Senador, pela sua história, pela sua posição. E tenho certeza de que 

essa é a convicção da Deputada Professora Dorinha. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Lógico! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deixe que nos façamos entender. 

Qual é a dificuldade que estamos tendo? O tempo é muito exíguo e temos, entre a 

leitura, que apresentar o destaque. 

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

dificuldade V.Exa. está tendo agora, neste minuto, em função do que não aconteceu, 

porque disseram que se poderia ler, porque o parecer já estava indo para o site, e 

isso faz 10 minutos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, V.Exa. não me 

ouviu. Eu estou dizendo que nós nos valemos da assessoria. A assessoria me 

procurou — V.Exa. viu isso — e disse: “Deputado, nós estamos com dificuldade. 

Não estamos conseguindo acompanhar a leitura adequadamente, por não ter sido 

colocado ainda no site”. 

 Por mais que o Senador faça a leitura pausadamente, como estava fazendo, 

tem barulho no plenário. As pessoas não estavam conseguindo entender. E se nós 

formos aguardar a saída no site para daí começar a leitura toda de novo... Não se 

vai ter acompanhado, porque, não estando no site, não estamos acompanhando. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos fazer o seguinte, 

resumindo, para que dê tempo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Foi isso que os meus assessores... 

Não é nem uma objeção minha ou da Deputada Professora Dorinha; a nossa 

assessoria não tem como nos ajudar. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nem 

desconfiança. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu acredito. 
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 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Eu fico mais confortável atendendo ao 

pedido da Deputada Professora Dorinha e suspendendo a leitura do parecer. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigado, Senador. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos suspender a 

leitura e a sessão. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Até porque vou ter que sair agora para 

presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. 

 Se eventualmente eu não estiver aqui, Sra. Presidente, nomeie um Relator ad 

hoc para ler esse parecer. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É importante que o Senador 

compreenda que não há nenhuma dificuldade para com a pessoa de V.Exa., que 

respeitamos profundamente. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Absolutamente. Eu sou regimentalista, 

eu sou disciplinado. No momento em que essa questão de ordem foi levantada, 

devemos atendê-la, com todo o prazer. 

 Repito, Sr. Deputado e Deputada Dorinha: eu fico muito mais confortável se o 

parecer for lido depois que todos os Deputados dele tomarem conhecimento, através 

dos instrumentos que temos hoje, com muita rapidez, da informática. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A reunião está suspensa 

até que o parecer esteja no site. 

 (A reunião é suspensa.) 

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

trabalhos. 

 Já se encontra no site o parecer relativo à Área Temática I - Transporte. 

 Convido o Senador Hélio José para fazer a sua leitura. 

 Comunico aos Srs. Deputados e Srs. Senadores que o parecer se encontra 

no site. 

 Antigamente, todos os pareceres estavam no site, e ainda algumas pessoas 

perguntavam se tínhamos cópia para lhes entregar. Quero dizer a V.Exas. que nós 

vamos usar o sistema eletrônico, por economia processual. 
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 O Senador Hélio José tem a palavra para ler o parecer relativo à Área 

Temática I - Transporte. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente, Sras. Senadoras e Srs. 

Senadores, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é com muita alegria que venho aqui 

ler o parecer do Senador Raimundo Lira relativo aos transportes: 

 “I - Relatório 

 Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Presidente da República, por meio da Mensagem nº 325, de 2015 (na 

origem), submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7, de 

2015-CN, que ‘Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 

de 2016’. 

 Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização (CMO), na forma estabelecida pelo art. 15, V, da Resolução 

nº 1, de 2006-CN, coube-nos analisar a programação orçamentária dos órgãos que 

compõem a Área Temática I - Transportes. 

 I.1. Da proposta do Poder Executivo  

 A Área Temática I compreende a programação orçamentária do Ministério dos 

Transportes. Cumpre esclarecer que, até a elaboração da Lei Orçamentária anterior, 

a Área Temática I tinha o nome de ‘Infraestrutura’ e compreendia também os 

Ministérios de Minas e Energia e das Comunicações, que neste exercício foram 

remanejados para outras áreas temáticas”. 

 Os recursos programados para a área temática totalizaram 

R$14.656.389.822,00. 

 “A concentração de investimentos (GND 4) em infraestrutura econômica é a 

principal característica da área temática. Os investimentos previstos para o setor 

correspondem a 23,3 % do total de despesas programadas em GND 4 na proposta 

orçamentária para 2016, considerando-se apenas as esferas fiscal e da seguridade 

social. 

 (...) 

 I.3. Das emendas apresentadas 

 I.3.1. Considerações gerais 
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 Foram apresentadas 91 (noventa e uma) emendas coletivas e 5 (cinco) 

emendas individuais à programação orçamentária do órgão competente à Área 

Temática I - Transportes, distribuídas como a seguir: 

 Emendas apresentadas: 

 Coletivas: Bancada Estadual (apropriação, 53, remanejamento 23); e 

Comissão Permanente (apropriação 4...). 

 Algumas das emendas apresentadas destinam recursos a programações 

definidas como prioritárias no Anexo de Metas e Prioridades do substitutivo ao 

PLDO 2016, para as quais destinam-se os recursos específicos alocados nos termos 

do 17.II do parecer preliminar. 

 I.3.2 Da Admissibilidade das emendas 

 De acordo com o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006-CN, cabe ao Comitê de 

Admissibilidade de Emendas (CAE), desta Comissão Mista, propor a 

inadmissibilidade das emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária. 

 Com amparo no disposto no art. 70, III, ‘c’, da Resolução nº 1, de 2006- CN, 

realizamos a análise das emendas individuais apresentadas à programação desta 

Área Temática e concluímos por considerá-las admissíveis. 

 No concernente às emendas coletivas, segundo relatório do CAE aprovado 

em 02 de dezembro de 2015, todas as emendas foram consideradas admissíveis 

por aquele Comitê. 

 Foram ajustadas as emendas coletivas que apresentavam inadequações 

passíveis de serem saneadas diretamente por este Relator, estritamente dentro dos 

limites do objeto de cada proposição. (...) 

 I.3.3. Dos Recursos Utilizados para o Atendimento das Emendas 

 Para a aprovação das emendas apresentadas à Área Temática I, utilizaram-

se: 

 a) recursos transferidos pelo Relator-Geral com base no item 17 - I da Parte 

Especial do Parecer Preliminar, no valor de R$ 5,75 milhões (...); 

 b) recursos da Reserva de Recursos de que tratam os arts. 56 e 57, inciso II, 

da Resolução n° 1, de 2006-CN, no valor de R$ 1.850 milhões, transferidos com 

base no item 17 - II, da Parte Especial do Parecer Preliminar (...);  
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 c) demais recursos da Reserva de Recursos de que tratam os arts. 56 e 57, 

inciso II, da Resolução n° 1, de 2006-CN, no valor de R$ 259,87 milhões, 

transferidos com base no item 18, da Parte Especial do Parecer Preliminar (...); 

 d) recursos decorrentes de cancelamento linear (proporcional) (...) de 

dotações constantes da proposta orçamentária dos órgãos desta Área Temática (...), 

para atendimento de emendas coletivas de apropriação (atendidas com R$ 

392.037.864,00) e de remanejamento (contempladas com R$ 251.162.554,00). 

 (...) 

 I.3.4. Do Atendimento das Emendas 

 A exiguidade de recursos disponíveis para a aprovação das emendas 

apresentadas não é fato novo verificado durante o processo de apreciação da peça 

orçamentária no Congresso Nacional. 

 Diante das restrições orçamentárias e dentro das limitações regimentais, 

realizamos os cancelamentos acima referidos, embora em montante inferior ao 

autorizado pelo Parecer Preliminar, com o cuidado de não inviabilizar a execução 

das programações originalmente previstas e destinadas a obras e serviços em todas 

as unidades federativas. 

 Na busca de uma alocação de recursos o mais eficiente possível, procuramos 

ouvir os autores das emendas coletivas, para tentar identificar aquelas por eles 

consideradas prioritárias, haja vista a evidente impossibilidade de se atender a todas 

em níveis unanimemente considerados ideais. 

 I.3.4.1. Atendimento das Emendas Coletivas de Remanejamento 

 No atendimento das emendas coletivas de remanejamento levou-se em 

consideração o disposto no art. 38 da Resolução n° 1, de 2006-CN, o qual determina 

que somente poderá ser aprovada emenda de remanejamento com a anulação das 

dotações indicadas na própria emenda, observada a compatibilidade de fontes. 

 Cumpre-nos apontar para a existência de casos em que diferentes emendas 

de remanejamento indicaram cortes compensatórios em uma mesma dotação. Por 

conseguinte, em razão da obrigatoriedade de se observarem os limites percentuais 

de cancelamento por subtítulo constantes dos itens 22 a 24 da Parte Especial do 

Parecer Preliminar, vimos eventualmente reduzida nossa possibilidade de aprovar 

tais emendas em valores mais elevados. Nestes casos, adotamos o critério de dividir 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2657/15  08/12/2015 
 
 

 40

o saldo passível de cancelamento da programação em proporções iguais para todas 

as emendas que a indicaram. 

 O atendimento dessas emendas de remanejamento resulta, naturalmente, no 

fato de que os cortes por elas propostos diminuem a disponibilidade de recursos 

para atendimento das emendas de apropriação, tendo em vista os limites globais 

permitidos para o cancelamento do total programado na Área Temática (...). 

 I.3.4.2. Atendimento das Emendas Coletivas de Apropriação 

 Quanto ao atendimento às emendas de apropriação das Bancadas Estaduais 

constantes do Anexo de Metas e Prioridades do substitutivo do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2016, na forma do item 17 - lI, da Parte Especial do 

Parecer Preliminar, foram inteiramente transferidos pelo Relator-Geral, no montante 

exato necessário à sua aprovação, nos valores fixados no Anexo ll-B do Parecer 

Preliminar. 

 Neste particular, é preciso apontar que a emenda de número 71210014, da 

Bancada do Rio Grande do Norte, foi apresentada como emenda de remanejamento 

e não de apropriação. Não é permitido ao Relator Setorial transformar a natureza da 

emenda, razão pela qual só nos foi possível aprovar pelos valores dos 

cancelamentos nela indicados. Os recursos transferidos pelo Relator-Geral para 

atendimento a essa emenda não foram, portanto, consumidos. Indicamos ao 

Relator-Geral que adote as providências ao seu cargo para o atendimento ao 

disposto no Parecer Preliminar para tais emendas. 

 No que tange aos pleitos consubstanciados nas demais emendas de 

apropriação das bancadas estaduais e das Comissões Permanentes, os valores da 

Reserva de Recursos transferidos a esta Relatoria, no montante de R$ 259,87 

milhões, mostraram-se bastante aquém da totalidade das dotações solicitadas, que 

atingiram R$ 6.594.280.000. 

 Dessa forma, vimo-nos compelidos a buscar recursos complementares a 

partir de cortes em dotações da proposta orçamentária dos órgãos desta Área 

Temática, nos termos e dentro dos limites estabelecidos pelo Parecer Preliminar.  

 Promoveu-se, assim, o cancelamento linear de 10% da programação desta 

Área Temática correspondente às dotações classificadas com GND 4 e RP 3, e 

fontes com aplicação não vinculada ou compatível com as emendas apresentadas, 
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quais sejam, as fontes 100 e 111, nos termos do item 22.II, alínea ‘b’ do Parecer 

Preliminar.  

 Adicionalmente, realizou-se o cancelamento linear de cerca de 20% da 

programação classificada com GND 4 e RP 2, nas fontes 100 e 111, nos termos do 

item 22.II, alínea ‘a’, do Parecer Preliminar. Deve ser observado que, não obstante a 

autorização do citado dispositivo para a realização de cancelamento de até 50% de 

cada dotação com tais características, optamos por um percentual de corte inferior 

ao limite máximo, com vistas a respeitar o outro limite fixado pelo item 22.1 do 

Parecer Preliminar. 

 Excetuaram-se de cancelamentos as dotações financiadas com fontes 

vinculadas a aplicações específicas, cujo eventual corte não encontraria utilização 

possível no acatamento de emendas. 

 Algumas considerações são pertinentes quanto ao critério dos atendimentos. 

O critério geral foi distribuir de forma relativamente equitativa entre todas as 

emendas os valores disponíveis. Dentro desse marco geral, procuramos estabelecer 

o equilíbrio possível entre o atendimento às Unidades da Federação (representadas 

pelas Bancadas autoras de emendas) e às áreas de política pública (representadas 

pelas Comissões Permanentes como autoras), o que ensejou que fossem 

contemplados com mais atendimentos aqueles autores que utilizaram-se de número 

maior de suas emendas na Área Temática. O quadro abaixo demonstra o 

atendimento aos autores das emendas coletivas de apropriação, tanto as 

administradas pela Relatoria Setorial, quanto as relativas ao Anexo de Metas e 

Prioridades do PLDO distribuídos na forma do Anexo II.B do Parecer Preliminar. 

 Tabela 8. Atendimento a emendas coletivas de apropriação, por autores. 

 Autor/Recursos disponibilizados pela Relatoria Setorial/Recursos na forma do 

Anexo II.B do Parecer Preliminar 

 Comissão de Serviços de Infraestrutura: 15.254.024;  

 Bancada do Acre: 14.754.024, e uma solicitação de 50.000.000; 

 Bancada de Alagoas: 14.754.024, e uma solicitação de 30.000.000; 

 Bancada do Amazonas: 20.000.000; 

 Bancada da Bahia: 44.262.072, num total de 150.000.000; 

 Bancada do Ceará: 29.508.048; 
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 Bancada do Espírito Santo: 150.000.000, que já havia sido solicitado e, por 

motivos óbvios, não foi colocado o recurso disponibilizado; 

 Bancada de Goiás: 29.508.048; 

 Bancada do Maranhão: 44.262.072, num total requisitado de 150.000.000; 

 Bancada do Mato Grosso: 14.754.024, num total requisitado de 150.000.000; 

 Bancada do Mato Grosso do Sul: também não foi colocado, mediante o que já 

foi explicitado antes;  

 Bancada do Pará: 14.754.024, num total requisitado de 150.000.000; 

 Bancada da Paraíba: 100.000.000, mais 150.000.000; 

 Bancada do Paraná: 100.000.000, mais 150.000.000; 

 Bancada de Pernambuco: 44.262.072; 

 Bancada do Rio de Janeiro: 14.754.024, mais 40.000.000;  

 Bancada do Rio Grande do Sul: 5.000.000; 

 Bancada de Rondônia: 29.508.048; 

 Bancada de Roraima: 42.812.978 mais 150.000.000; 

 Bancada de São Paulo: 14.754.024 mais 150.000.000; 

 Bancada de Santa Catarina: 14.754.024 mais 150.000.000; 

 Bancada do Tocantins: 44.262.072 mais 100.000.000. 

 Campos da tabela com fundo escuro indicam que o autor não apresentou 

emendas na categoria indicada. Fonte: SIGA Brasil, universo LOA 2016 Despesa 

Elaboração.” 

 Brasília não teve, porque nós não temos aqui muitas estradas a serem 

abertas. 

 “Devemos esclarecer que a Emenda de Apropriação nº 60010007, da 

Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, tem o mesmo objeto da 

Emenda de Apropriação nº 71090006, da Bancada do Espírito Santo, atendido nos 

termos do item nº 17-II, da Parte Especial do Parecer Preliminar. Considerando que 

tal objeto já se encontra contemplado pela distribuição na forma mencionada, a 

opção da Relatoria Setorial foi aprovar esta emenda adicional com valor de pequeno 

porte, para distribuir os recursos disponíveis entre o maior número de obras 

possíveis. 

 1.3.4.3. Atendimento das emendas individuais 
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 Os recursos necessários à aprovação das emendas individuais admitidas 

foram inteiramente transferidos pelo Relator-Geral no montante exato necessário à 

sua aprovação integral. 

 1.3.5. Correções e ajustes de emendas 

 Em alguns casos, observadas as normas legais e regimentais que concernem 

à matéria, os pareceres das emendas comportam correções e ajustes realizados 

com o propósito de adequá-las à boa técnica orçamentária e sanar erros ou defeitos 

de elaboração que, eventualmente, pudessem constituir o óbice à sua aprovação ou 

ulterior execução. 

 Dessa forma, foram efetivadas adequações de funcional-programática, 

descritor da ação, subtítulo, GND, modalidade de aplicação e meta. 

 (...) 

 II - Voto 

 Diante do exposto, sou pela aprovação da parte do Projeto de Lei nº 7, de 

2015-CN, relativa à programação das unidades orçamentárias da Área Temática I - 

Transportes, com as alterações propostas neste relatório e decorrentes das 

emendas aprovadas por esta Relatoria.” 

 Volto a tratar de outras informações exigidas por normas internas. 

 “1.4.1. Obras e serviços com indícios de irregularidades graves 

 Em cumprimento ao disposto no inciso I, alínea “e”, e no inciso II, ambos do 

art. 70 da Resolução nº 1, de 2006-CN, e tendo em vista que o Comitê de Avaliação 

das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves 

não publicou, até o presente momento, relatório com orientações concernentes à 

análise de referidas obras e serviços. Das informações constantes da página da 

Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, consta que na Área 

Temática existe, até o momento, a indicação de irregularidade grave com 

paralisação tão somente da programação nº 26.782.2075.10L7.0043-BR-448/RS — 

Implantação e Pavimentação. Consta do Projeto de Lei Orçamentária uma alocação 

de R$ 500.000 para a programação, não sendo esta objeto de qualquer emenda. 

 Não compete a esta relatoria setorial adentrar o mérito da recomendação de 

paralisação, que cabe exclusivamente ao mencionado Comitê, mas tão somente 
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destacar, para conhecimento da Comissão, a ocorrência de situação da espécie, nos 

termos do item 37 - III da Parte Especial do Parecer Preliminar. 

 Por conseguinte, indicamos, para votação em separado, o seguinte subtítulo 

relativo a obras de serviços com índices de irregularidades graves apontados pelo 

Tribunal de Contas da União — TCU: 26.782.2075.10L7.0043 — Construção de 

Trecho Rodoviário Porto Alegre - Esteio - Sapucaia na BR-448/RS.” 

 Volto ao voto. 

 “Diante do exposto, sou pela aprovação da parte do Projeto de Lei nº 7, de 

2015-CN, relativa à programação das unidades orçamentárias da Área Temática I — 

Transportes, com as alterações propostas neste relatório e decorrentes das 

emendas aprovadas por esta Relatoria. 

 Sala da Comissão, em dezembro de 2015. 

 Senador ad hoc Hélio José.” 

 O Relatório foi feito pelo Senador Raimundo Lira. 

 Obrigado, Sra. Presidente. 

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

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Agradeço ao Relator. 

 O relatório está em discussão. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sra. Presidente, o Deputado 

José Airton... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A Deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende pediu a palavra. Em seguida, dou a palavra a V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, eu queria confirmar duas situações. 

 Em relação a obras com grave irregularidade, o Relator propõe votar em 

separado, porque não tem ainda uma posição da Comissão Especial. É isso, não é? 

 Em relação a essa tabela, eu também fiquei em dúvida quanto ao critério 

adotado. Há Estado que não tinha nada colocado e aparece com recurso. Outros, 

colocaram recurso... Inclusive, eu estou colocando o caso do meu Estado do 

Tocantins, pois a prioridade da bancada foi para a área de infraestrutura, e o valor 

ficou aquém do que tinha sido acertado. 
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 A minha dúvida é: no geral, qual é o critério adotado para a formação deste 

quadro na tabela 8? 

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

Deputado José Airton Cirilo. 

 Em seguida, o Relator responde às duas questões. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Também vai um pouco nesta 

linha de esclarecimento, meu Senador amigo Hélio José, sobre as emendas que nós 

apresentamos para a bancada do Ceará. Só isso. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente, só mais uma dúvida. 

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

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Lendo 

o relatório, vejo que o Relator fez um esforço enorme para, lógico, com as 

dificuldades orçamentárias, tentar atender ao que foi possível. Mas, em alguns 

momentos, ele menciona cortes em programação. 

 Houve alguma observação em relação a obras em andamento, para garantir 

continuidade de obras que estão com o ritmo lendo ou paralisadas em virtude da 

questão orçamentária? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Correto. Vamos só ouvir o Deputado José 

Airton Cirilo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator está com a 

palavra, para os esclarecimentos. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nas emendas de apropriação, nobre 

Deputada Dorinha, o Tocantins ficou com R$44.262.072,00. Nos recursos vindos do 

parecer preliminar, foram mais R$100.000.000,00. Então, ficou com 

R$144.262.000,00. 

 O que se procurou fazer foi, dentro de uma proporcionalidade mínima, 

atender todo mundo, entendeu? Os recursos são muito poucos. Eu não sei qual era 

o valor da emenda que V.Exas. tinham para o Tocantins. 

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

 Agradecemos ao Sr. Relator pelo relatório. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Obrigado, Senadora Rose. 
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 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente... 

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

Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Eu estou com uma dúvida com relação 

ao Maranhão. 

 Aqui ficou: “adequação do trecho rodoviário entroncamento BR-222/Miranda e 

entroncamento da BR 316/Peritoró”. O que está na LDO — e foi aprovado, já — não 

é esse trecho; é a adequação do trecho rodoviário da BR-135, do Município de 

Bacabeira até o entroncamento em Miranda, com a BR-222. É uma emenda de 

bancada. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Deputado Hildo, ele está dizendo aqui que, 

nas emendas prioritárias, fora atendido esse trecho de que V.Exa. acabou de falar, 

com R$150.000.000,00. Foi atendido esse. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Está em outra tabela? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - É. Os 150 milhões. Foram atendidos esses. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Qual é a tabela? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - V.Exa. observe aí que, no caso do 

Maranhão, foram 44.262.000 em apropriação, que é para esse trecho de que nós 

estamos falando aqui; e 150 milhões para o outro que os senhores colocaram como 

emenda prioritária, que é o que V.Exa. há pouco colocou. Está aqui no anexo. Está 

bem? 

 Sra. Presidente Rose, muito obrigado a V.Exa. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esclarecidas as dúvidas, 

agradecemos ao Relator. 

 Lembro que já está aberta a possibilidade de confecção dos destaques. 

 Passamos agora aos relatórios setoriais. Dois relatórios serão lidos. O 

primeiro será o relatório do Senador Eduardo Amorim, da Área Temática IV — 

Integração Nacional. 

 O Relator está com a palavra. 

 Em seguida, faremos a leitura do PPA. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, todos os ouvintes que nos acompanham aqui, bom dia. 
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 Sra. Presidente, irei rapidamente ao relatório e especificarei mais ou menos 

cada questão, de forma sucinta: 

 “1. Relatório 

 1.1 Introdução  

 Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias — ADCT, a Excelentíssima Senhora Presidente da República, por meio 

da Mensagem nº 325, de 2015, do Congresso Nacional, submete à apreciação do 

Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, que ‘estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2016’.  

 Por designação da Presidente da Comissão, Senadora Rose de Freitas, 

coube-me, na condição de Relator-Setorial, apreciar a proposta orçamentária 

relativa à Área Temática IV, constituída do Ministério da Integração Nacional, com 

suas respectivas unidades orçamentárias e fundos. 

 1.2 Considerações sobre a proposta do Poder Executivo 

 O Ministério da Integração Nacional é o principal executor da Política Nacional 

do Desenvolvimento Regional (PNDR I), que, entre outros objetivos, pretende dotar 

as regiões do país de recursos essenciais ao aproveitamento de oportunidades 

socioeconômico-produtivas promissoras para o seu desenvolvimento, tais como, 

infraestrutura, crédito, tecnologia e capacitação de recursos humanos. (...) 

 Além da PNDR, merece também destaque o fato de esse Ministério ser o 

responsável por conduzir a Política Nacional de Irrigação e por realizar obras contra 

as secas e de infraestrutura hídrica, bem como por promover obras de prevenção a 

desastres naturais. 

 (...) 

 1.2.1 Dos recursos destinados à irrigação 

 No tocante aos recursos totais destinados à irrigação, o art. 42 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional nº 89, 

de 2015, estabelece a obrigatoriedade de aplicação de vinte por cento desses 

recursos na Região Centro-Oeste e de cinquenta por cento na Região Nordeste, na 

forma que se segue. 

 (...)  
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 Para efeito de programação de alocação de recursos, demonstramos, na 

Tabela 6 a seguir, a distribuição regionalizada, tendo por critério a seleção das 

programações classificadas na Subfunção 607 — Irrigação. (...)” 

 Percebe-se um predomínio de gastos na Região Nordeste, como manda o 

texto constitucional, e também na Região Centro-Oeste, bem como de forma 

nacional. 

 “1.4 Da atuação da Relatoria 

 1.4.1 Das Emendas Individuais e Coletivas 

 Foram apresentadas, nesta Área Temática, 291 emendas, assim distribuídas. 

(...)” 

 Tendo como autora bancada estadual, foram apresentadas 40 emendas de 

apropriação, e o valor solicitado é de R$ 4.795 bilhões; e 2 emendas de 

remanejamento, no valor é de R$ 45 milhões. 

 Tendo como autora Comissão da Câmara de Deputados, foram apresentadas 

2 emendas de apropriação. 

 Tendo como autora Comissão do Senado Federal, foram apresentadas 3 

emendas de apropriação. 

 Tendo como autor Congressista, foram apresentadas 244 emendas de 

apropriação, no valor de R$ 405 milhões. 

 Soma total: 291 emendas. 

 “1.4.2 Análise de admissibilidade das emendas apresentadas  

 De acordo com o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, 

cabe ao Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE propor a inadmissibilidade 

das emendas apresentadas ao PLOA 2016. 

 (...) 

 Dessa forma, as emendas coletivas que inicialmente apresentaram 

inadequações quanto a sua admissibilidade foram ajustadas de forma a viabilizar 

sua aprovação, à exceção da emenda nº 7103.0004. 

 1.4.3 Do remanejamento de dotações e do atendimento das emendas 

apresentadas 

 Para atendimento das emendas de Comissão e das bancadas estaduais 

apresentadas no setorial IV, destacou-se da Reserva de Recursos o valor de R$ 
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217,3 milhões, além dos R$ 480 milhões para o atendimento das emendas de 

bancadas prioritárias previstas no Anexo de Metas e Prioridades do PLDO. (...) 

 Para as emendas de bancada constantes no Anexo de Metas e Prioridades 

do PLDO de 2016, o Parecer Preliminar traz os valores aprovados, conforme tabela 

a seguir. (...) 

 Ressalte-se que foi identificada uma impropriedade quanto à Emenda 

Impositiva da Bancada de Alagoas nº 7103.0012. Tal emenda foi elaborada na 

modalidade de remanejamento, o que restringe o seu atendimento à programação 

indicada para cancelamento, nos limites determinados pelo Parecer Preliminar, 

impedindo, portanto, a sua aprovação nos valores estabelecidos. A referida 

Bancada, mediante intervenção do seu coordenador, enviou o Ofício nº 099/2015-

GAB 722, de 07/12/2015, à CMO, a fim de permutar a sua modalidade com a 

Emenda nº 7103.0011, inicialmente cadastrada como emenda de apropriação. O 

saneamento da proposição, na forma proposta, somente poderá ser implementado 

quando autorizado pela Presidência desta Comissão. 

 Dessa forma, em razão da impossibilidade de efetuar a mudança na fase 

setorial e procurando preservar as prerrogativas da Bancada, optei por lançar o valor 

devido na Emenda nº 7103.0011, para posterior remanejamento de ajuste na fase 

geral. 

 No tocante aos cortes, não utilizei a totalidade do limite global de 

cancelamento permitido. Em razão dessa predominância de investimentos em RP 3, 

promovi o cancelamento dessas programações no limite autorizado de 10% 

máximos por subtítulo, preservando parcialmente os investimentos em RP 2. 

Também preservei as programações de baixo valor constantes da Proposta 

Orçamentária, a fim de não prejudicar os já escassos recursos alocados pelo Poder 

Executivo. Procedi do mesmo modo com as programações financiadas com recursos 

de aplicação de fonte vinculada. 

 No atendimento às demandas apresentadas, tendo em vista as competências 

dos órgãos desta Área Temática, procurei priorizar aqueIas de maior alcance social, 

inclusive as de amplitude nacional, sobretudo as destinadas ao desenvolvimento 

regional, à oferta de recursos hídricos e à prevenção de desastres já que este foi um 

ano em que infelizmente o brasileiro viveu muitos desastres. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2657/15  08/12/2015 
 
 

 50

 Não deixei, também, de observar a situação das obras solicitadas, dando 

maior ênfase às em andamento. 

 Em termos de valores, atendi integralmente aos valores solicitados nas 

emendas individuais, totalizando R$ 405,9 milhões. Quanto às coletivas de 

apropriação, acatei o valor total de R$ 931 milhões. Para atendimento às emendas 

de remanejamento, foram realocados R$ 10 milhões. 

 Por vezes, procedi a correções nos subtítulos das emendas, por provocação 

dos autores ou por iniciativa própria, de modo a adequá-los às normas regimentais e 

à boa técnica orçamentária. Tais alterações, contudo, respeitam sempre, e 

absolutamente sempre, a vontade expressa pelos seus autores. 

 1.4.4 Das emendas de Relator 

 Foram elaboradas duas emendas de relator. A emenda n° 8004.0001 foi 

editada para atender ao Ofício n° 240/2015-MP, de 26 de novembro de 2015, do 

Senhor Nelson Barbosa, Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 

decorrência de omissão de ordem técnica, que promoveu o remanejamento de R$ 

10 milhões entre as outras programações indicadas no ofício. Destaque-se que tal 

procedimento foi realizado em conformidade com o disposto no art. 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 1-2006-CN. 

 Já a Emenda n° 8004.0002 foi elaborada para dar cumprimento à 

determinação contida no item 22.2, Parte Especial, do Parecer Preliminar. Tem por 

finalidade apropriar em reserva fiscal a quantia de R$ 27,1 milhões, correspondente 

a 10% dos cortes efetuados para o atendimento das emendas coletivas desta Área 

Temática. 

 (...) 

 1.4.6 - Das obras com indícios de irregularidades  

 Não constou do PLOA 2016 nenhuma obra com indício de irregularidade para 

a Área Temática IV. 

 2. Voto do Relator 

 Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o 

exercício financeiro de 2016, no que concerne às unidades orçamentárias 

constantes na Área Temática IV, nos termos apresentados pelo Poder Executivo, 

com as alterações decorrentes das emendas aprovadas. (...)” 
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 É só isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Senador 

Eduardo Amorim, Relator Setorial da Área Temática IV — Integração Nacional. 

 Em discussão o relatório do Senador Eduardo Amorim. 

 O prazo de destaques... 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Quero só pedir um 

esclarecimento ao nosso ilustre Senador. 

 Quanto à ocorrência de desastres, gostaria de saber se o relatório contém a 

questão de erosão marinha, porque há um fenômeno grave do avanço do mar em 

várias áreas de encosta, em vários Estados, como Ceará e Rio Grande do Norte. 

 Quero saber se V.Exa., dentro do relatório, contemplou também essa 

demanda da erosão marinha, dentro da previsão dos desastres que nós estamos 

acompanhando. 

 Para V.Exa. ter uma noção, só lá no meu Estado, em diversas praias, o mar 

avançou mais de 300 metros, danificando, só no meu Município de Icapuí, três 

escolas e mais de 150 casas. Diversas praias estão ameaçadas de extinção: 

Barrinhas, Barreiras da Sereia, Redonda. Então, é uma área que precisa de atenção 

e de recursos. 

 Por isso, eu gostaria de saber se V.Exa. contemplou com alguma dotação 

orçamentária essa área, para a contenção da erosão marinha, nas encostas das 

praias do nosso País. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Existem duas emendas que tratam 

do assunto, e as duas foram acolhidas. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - De forma nacional ou 

específica? 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Existem duas emendas que foram 

colocadas de forma específica: uma, para a Paraíba, e a outra, se não estou 

equivocado, para a Bahia. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Eu gostaria que V.Exa. nos 

contemplasse. 
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 Eu não sei foi apresentado isso a V.Exa., como Relator, porque eu tinha 

colocado isso ao Ministério, no sentido de que eles encaminhassem essa demanda 

para a Comissão. 

 Quero saber se V.Exa. pode ampliar a abrangência, para que haja contenção 

do avanço do mar, nacionalmente. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - As emendas alocadas nesse 

sentido foram duas: da bancada da Paraíba e da bancada da Bahia. E as duas 

foram prontamente atendidas. Agora, nenhuma outra emenda, no âmbito nacional, 

foi colocada. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - E na rubrica nacional, não 

houve essa previsão dentro da programação do Ministério? 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Existe, na rubrica nacional, uma 

emenda expressiva, contemplada, que fala das barragens e também de destruições 

hídricas. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Às vezes, o Ministério tem 

dificuldade de entender que essa questão abrange a erosão marinha e fica restrito à 

questão dos rios, de barragem e tal. 

 Quero saber se não é possível contemplar, dentro dessa abrangência, a 

erosão marinha na programação nacional. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Não houve nenhum pedido nesse 

sentido. Como já disse, isso foi previsto, especificamente, mas, no âmbito nacional, 

foi disponibilizado para o Ministério, no que se refere a destruições hídricas, de 

barragens. Nisso o Ministério foi fortemente contemplado. 

 Mas não houve uma emenda no âmbito nacional que trate realmente disso; 

apenas localizado em alguns Estados. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Está o.k. Obrigado. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Mas concordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Sr. Relator, manteremos o 

seu prazo de destaques em aberto, para que os Parlamentares tenham a 

oportunidade de apresentá-los. Às 12h45min, mais ou menos, haverá uma 

estimativa. Depende do tempo de leitura do PPA, porque o PPA nós pretendemos 
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ler, destacar e votar. Não vamos manter esse prazo aberto para o PPA. Vai ser uma 

votação... 

 Então, deixo avisado aos Srs. Parlamentares que votaremos o PPA em 

seguida. O Deputado Zeca Dirceu está a caminho. 

 Senador Eduardo Amorim, manteremos o seu prazo para discussão e para 

apresentação de destaques em aberto, até que V.Exa. possa retornar e proferir os 

pareceres. 

 O Deputado Gaguim fará a leitura do relatório setorial da Área Temática IV — 

Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário, que está em votação, ressalvados os 

destaques. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado o relatório, ressalvados os destaques. 

 Agora, o Deputado Gaguim proferirá o parecer sobre os destaques 

apresentados. 

 Com a palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sr. Presidente, o voto 

do Relator é o seguinte. 

  “Diante da indisponibilidade dos recursos, somos 

pela rejeição dos Destaques nºs 1 e 2, apresentados ao 

Projeto de Lei Orçamentária Anual 2016 — PLOA 2016, 

na parte referente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento — MAPA, ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e Ministério da Pesca.” 

 Sr. Presidente, pode colocá-lo em votação. Já está concluído o parecer, pela 

rejeição dos destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - O parecer do Deputado 

Gaguim é pela rejeição de todos os destaques. 
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 Há requerimento para votação em globo dos destaques, com voto pela 

rejeição.  

 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento de votação em 

globo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao requerimento de votação em 

globo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação, em globo, os destaques, pela rejeição, conforme o relatório. 

 Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovados. 

 Os destaques estão rejeitados. Não vão ao Senado Federal. 

 Com a palavra a Deputada Flávia Morais, para proferir parecer aos destaques 

do seu relatório. (Pausa.) 

 Deputada Flávia Morais, convido V.Exa. à mesa dos trabalhos.  

 O relatório setorial da Área Temática XI — Meio Ambiente está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado o relatório setorial da Área Temática XI, relativa ao meio ambiente, 

ressalvados os destaques. 

 Não houve destaques? (Pausa.) 

 Como não houve destaque, passo a palavra à Deputada Flávia Morais, para 

comentários e agradecimentos ao apoio do Plenário. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sr. Presidente, eu gostaria de 

agradecer a todos os Deputados e Senadores que aprovaram o nosso relatório 

parcial à temática do meio ambiente e parabenizar o Relator pelo trabalho que vem 

realizando. 
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 Espero que consigamos aprovar, no prazo correto, este relatório e entregar a 

peça orçamentária no prazo, demonstrando a responsabilidade de toda esta 

Comissão. 

 Obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Deputada Flávia 

Morais, pela sua dedicação ao relatório. 

 Convido o Deputado Hildo Rocha a comparecer à mesa dos trabalhos.  

 O relatório setorial da Área Temática XII — Fazenda e Planejamento está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

(Pausa.) 

 Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Srs. Senadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Há um destaque ao qual já foi dado parecer naquele momento, mas agora é 

preciso que o Deputado Hildo Rocha profira formalmente o seu parecer. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Aprovado o destaque do Senador Hélio 

José, defendido pelo Deputado Izalci, de 1 milhão de reais. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Obrigado, Deputado Hildo 

Rocha.  

 Há parecer do Sr. Relator favorável a este destaque. 

 Consulto a representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao voto do Relator permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao voto do Relator permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. O destaque está aprovado. 
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 Eu vou convocar o Senador Hélio José para emitir parecer ao relatório do 

Senador Valdir Raupp, que não poderá comparecer a esta reunião. Há orientação do 

assessor do Senador sobre os destaques. 

 Em votação o relatório referente à Área Temática XV — Defesa e Justiça. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados 

as obras com indício de irregularidades graves e os destaques. 

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

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Pois não, Deputado 

Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu fiz um destaque relativo a uma 

ação do TRT de São Paulo, da 2º Região. Quero saber como proceder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Assim que aprovarmos, 

ressalvados os destaques, V.Exa. falará sobre o seu destaque com o Relator ad 

hoc. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Agradeço. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Os Srs. Deputados que 

aprovam o relatório referente à área de Defesa e Justiça, ressalvados as obras com 

indícios de irregularidade e os destaques, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

 Aprovado o relatório da Defesa e Justiça, ressalvados os destaques. 

 O Senador Hélio José representa aqui o Senador Valdir Raupp e emitirá 

parecer aos destaques. 

 Com a palavra o Senador Hélio José, para emitir parecer aos destaques. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Quero cumprimentar a todos e ao nosso 

Presidente da Mesa, o Deputado Ricardo Barros. 

 Voto do Relator Setorial aos destaques apresentados à relatoria — Área 

Temática XV — Defesa e Justiça. 
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 O art. 81 da Resolução nº 1 de 2006, do Congresso Nacional, determina que 

o destaque com a finalidade de incluir, aumentar ou recompor dotação somente 

poderá ser aprovado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização caso tenha sido identificada a origem dos recursos necessários ao seu 

atendimento. Além disso, deve ser comprovada a existência de recursos em 

montante suficiente para o atendimento do destaque. 

 Considerando que essas duas condições não foram cumpridas pelos 

Destaques nºs 1 e 2, que tratam, respectivamente, de emendas da bancada de São 

Paulo e de Goiás, as Emendas nºs 7125.0015 e 7110.0014, manifestamo-nos pela 

inadmissão de ambos os destaques. 

 Sr. Presidente, nós nos manifestamos pela inadmissibilidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Srs. Parlamentares, há 

uma errata ao relatório que foi lido pelo Senador Hélio José. 

 Em votação na Câmara dos Deputados... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Pois não, Deputado Milton 

Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, eu quero discutir o 

Destaque nº 1, da bancada de São Paulo, que foi apresentado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Deputado Milton Monti, só 

um minuto. Eu preciso votar a errata para depois votar os destaques. Eu já lhe 

retorno a palavra. 

 A errata lida pelo Relator ad hoc, Senador Hélio José, está em votação na 

representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que forem a favor permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Os Senadores que forem a favor permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Aprovado o relatório referente à Área Temática XV — Defesa e Justiça, 

ressalvados as obras com indícios de irregularidade, os destaques e a errata. 

 Em discussão os destaques. 
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 Aos Deputados e Senadores que queiram debater com o Relator os 

destaques eu vou conceder a palavra. Primeiro, o Deputado Milton Monti, a 

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e depois o Deputado Orlando Silva. 

 Senador Hélio José, o Deputado Milton Monti quer discutir um destaque. 

 O Deputado Milton Monti tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Caro Relator, eu apresentei o destaque 

da bancada de São Paulo, a qual discutiu exaustivamente o tema da segurança 

pública. Não há nenhuma dúvida — esta não é uma característica de São Paulo, 

não diria nem o privilégio — quanto às dificuldades que enfrentamos nesta área, que 

é muito crucial e precisa ser incrementada e receber apoio financeiro tanto do 

Governo Federal como dos próprios entes federativos. 

 Nesse sentido, entendo que a apropriação feita para a bancada de São Paulo 

no valor de 4,5 milhões não corresponde à necessidade do Estado para enfrentar 

com maior eficiência a questão da segurança pública. 

 Vejam que nós estamos aqui propondo — a bancada de São Paulo propôs — 

ações no que diz respeito ao treinamento e ao aperfeiçoamento de pessoal. Nós 

entendemos que a possibilidade de se ter uma polícia mais treinada e mais bem 

capacitada reflete diretamente na diminuição dos índices de segurança pública no 

nosso Estado e em todo o País. 

 Então, quero fazer um apelo a V.Exa. Eu sei que as restrições orçamentárias 

deste ano são bastante elevadas, mas, pela relevância desta solicitação pela 

população de São Paulo, que é evidentemente bastante elevada, apelo para que 

V.Exa. possa melhorar um pouco esta condição da emenda do nosso Estado. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nobre Deputado Milton Monti, V.Exa. tem 

100% de razão. A questão é que estamos com esta enorme restrição orçamentária. 

Diante do critério utilizado para alocar 4 milhões e 500 em cada bancada, em cada 

emenda, não há recurso disponível. Eu acho que V.Exa. tem razão na 

argumentação para poder aumentar o valor da bancada de São Paulo. Nesse caso, 

nós ficaríamos em dificuldade porque teríamos que sacrificar alguma das emendas 

colocadas dos 4,5 milhões que fora colocada aqui.  

 Então, se o senhor tiver algum... 
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 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu não quero que se retire de nenhuma 

outra bancada, não. Nós temos que pensar em um recurso extraordinário para isso. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nós podemos dialogar com o Relator-Geral 

para ver se se pode aumentar o valor desta emenda de São Paulo, no caso, até 

porque é meritoso o que V.Exa. coloca.  

Então, por aqui, nós inadmitiríamos a emenda por falta de recursos para o 

destaque, mas posso dialogar com o Relator-Geral no sentido de ver se consegue 

algum aumento. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Muito bem. 

 Eu quero agradecer, Senador, e contar com o apoio de V.Exa. para que, 

juntos, possamos sensibilizar o nosso Relator. É claro que todos os casos são 

importantes, todas as propostas são meritórias. Não há proposta, feita pela bancada 

de São Paulo ou por qualquer outra bancada de qualquer outro Estado, que não 

tenha mérito. Mas, no caso da segurança pública, há um destaque e um 

diferenciamento que é preciso salientar. 

 Eu agradeço a disposição de V.Exa. Sei das restrições. V.Exa. está com 

cobertor curto, mas quero contar com o apoio de V.Exa., para que possamos 

melhorar isso nas próximas etapas da votação. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Com certeza, nobre Deputado Milton Monti, 

V.Exa. tem razão. A questão da segurança pública é caótica em todo o Brasil, e em 

São Paulo, a maior cidade brasileira, com certeza a situação é mais grave ainda. Por 

isso, é totalmente compreensível a sua preocupação. 

 Conte conosco. 

 Muito obrigado. 

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

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Em seguida, o Deputado Orlando 

Silva. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Relator, a Comissão Mista de Orçamentos apresentou uma proposta para fortalecer 

o apoio ao combate e uso indevido das drogas. O valor solicitado foi de 100 milhões, 

e foram colocados 250 mil. É um fundo nacional para desenvolver políticas e 
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programas nacionais. Duzentos e cinquenta mil é irrisório para fazer um trabalho de 

porte nacional num país que vive grandes desafios nesta área. 

 Então, eu gostaria de fazer um apelo. Esse valor seria para o fundo específico 

para atender todo o País, mas 250 mil é irrisório, não têm nenhum significado e, o 

que é pior, não sinalizam ao País a importância de uma ação desta natureza. 

 Era esse o apelo que eu queria fazer. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Reforçando a solicitação 

e o destaque defendido pela Deputada Dorinha, trata-se de uma política 

emergencial, uma política atual, que teve o destaque da Comissão — eu mesma 

assinei, em nome da Comissão. Nós pedimos a reconsideração do Relator, porque 

não é um assunto que se possa passar por ele. Pede-se uma verba significativa 

para fazer o combate às drogas, mas colocam-se 250 mil reais.  

 Eu peço a reconsideração do Relator. 

 Com a palavra o Sr. Deputado Orlando Silva. (Pausa.) 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, na verdade, nós temos um problema que afeta as comunidades 

indígenas, a área urbana, porque o tamanho da cidade não importa, todas as 

cidades enfrentam o enorme desafio do combate às drogas. Programas educativos 

precisam ser desenvolvidos, mas, com 250 mil, não temos condições nem de 

começar o programa. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - O destaque, nobre Deputada Dorinha, 

deveria passar para quanto? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nós 

colocamos, como proposta, 100 milhões. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Não tem condição de atender todo. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não 

tem, mas que seja pelo menos um volume que nos dê condições de fazer um 

trabalho de caráter nacional. Nós temos 27 Estados, um número significativo de 

Municípios de grande e pequeno porte, mas com 250 mil não é possível fazer este 

trabalho.  

 Se nós pudéssemos, pelo menos, iniciar o trabalho e estruturar programas 

que sejam iniciados em 2016 e tenham continuidade, nós teríamos condições de 
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lançar um grande programa nacional, com diferentes óticas destinadas a um fundo 

nacional como o FUNAD. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Orlando. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Na verdade, eu me inscrevi para 

sustentar a posição do Deputado Milton Monti, mas eu me sinto contemplado com o 

encaminhamento dado pelo Relator de que vai dialogar com o Relator-Geral e, na 

medida do possível, incorporar esta demanda da bancada de São Paulo.  

 Confiamos que o Relator-Geral, com a sensibilidade que tem e o cuidado com 

que cuida das questões do Brasil e de São Paulo, irá atender o encaminhamento do 

Relator. 

 Muito obrigado. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Muito obrigado, Deputado Orlando. 

 Nobre Deputada Dorinha, eu queria dizer a V.Exa. que é totalmente meritória 

a sua colocação: com 100 mil realmente não se faz quase coisa nenhuma. O Relator 

fez questão de admitir a emenda. Foi por isso que ele colocou 100 mil como valor 

simbólico, para ela não ficar inadmitida. 

 Sra. Presidente e Sr. Relator-Geral, aqui não há mais recursos. Como é que 

nós procederíamos, na visão de V.Exa.? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Infelizmente, eu não 

posso adentrar o relatório de qualquer um dos Srs. Parlamentares. Eu peço apenas 

que seja considerado o destaque em questão, por se tratar de um tema 

absolutamente relevante para a sociedade brasileira. 

 Até agora eu nem defendi o meu Estado em nenhuma das posições aqui, mas 

esta eu considero uma posição da nossa Comissão em relação a um tema nacional. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Concordo com V.Exa. Então, nós pedimos 

um tempinho só para ajustarmos uma proposta, e depois voltamos para a votação 

deste ponto. O.k.? 

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

 A votação será logo em seguida, quando os Relatores estiverem colocando 

os relatórios em votação. 
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 Há um requerimento de inclusão, na pauta, do relatório apresentado ao PPA 

2016-2019. O Relator é o Deputado Zeca Dirceu. Eu gostaria que S.Exa. viesse à 

mesa apresentar o relatório. 

 Tem a palavra o Deputado Zeca Dirceu. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, eu gostaria de 

apoiar o pedido de inclusão na pauta que a senhora formulou. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, é o PPA que será 

relatado agora? 

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

inclusão na pauta, que eu vou submeter ao Plenário. Se todos estiverem de acordo, 

o PPA será lido agora. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vai ler o PPA agora? 

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

 Deputado Danilo, V.Exa. falará em seguida. Podemos chamá-lo? (Pausa.)  

 Pois não. Muito obrigada. 

 O requerimento na Câmara tem a aprovação de todos? (Pausa.) 

 Aprovado. 

 No Senado Federal? (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Estou um pouquinho preocupado. 

Em que pese eu ter chegado agora, já estive aqui hoje, retirei-me e saí. O PPA está 

sendo aprovado? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não. O PPA nem lido foi. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Não foi lido ainda. Está sendo 

incluído na pauta? 

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

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - É regimental incluí-lo na pauta 

agora? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu recorro ao Plenário. 

O Plenário acabou de aprovar. 
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 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - O art. 128 estabelece que seja por 

acordo, não por aprovação do Plenário. Não é isso? Por acordo ou por maioria, o 

art. 128? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. levanta uma 

questão, e é bom tratarmos dela com a maior clareza. V.Exa. tem acompanhado as 

últimas atitudes que têm sido tomadas nesta Casa. Uma delas, 

surpreendentemente, foi tomada na data de ontem, quando — eu chamo atenção de 

todos para o assunto que eu vou tratar —, numa declaração pública, o Presidente do 

Congresso Nacional disse que não votaria a LDO, para que pudesse dar o 

andamento ao impeachment. 

 No entendimento do Presidente, com quem falei há pouco, não se votando a 

LDO no Congresso Nacional, não se encerram os trabalhos da Casa. Isso é um 

grande equívoco. A questão de não se suspender o trabalho é relativo apenas ao 

período de julho. Logicamente, no dia 22 de dezembro, serão encerrados os 

trabalhos do Congresso Nacional. 

 Eu chamo atenção para o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos 

fazendo um esforço, com a colaboração de todos, para que nós possamos votar os 

relatórios setoriais e oferecer ao Congresso o PPA, que, logicamente, sem o qual, 

não poderá ser votada a LDO. 

 A LDO já se encontra no Congresso Nacional para que então nós possamos 

oferecer ao País um Orçamento conforme a posição de todos nesta Casa. 

 O Relator Deputado Zeca Dirceu só entregou o relatório... 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nobre Presidente, quando V.Exa. puder, eu 

já estou pronto para apresentar o relatório com relação à emenda que estava 

faltando para aprovarmos o destaque. 

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

nós estávamos tratando. O Relator Zeca Dirceu só apresentou o relatório dele esta 

manhã. De acordo com o art. 128, “a apreciação dos relatórios somente poderá 

ocorrer 3 dias úteis após a sua distribuição, nos casos do relatório do Relator-Geral 

do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias e do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 dias úteis nos 
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casos das demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último prazo por 

deliberação da maioria absoluta de seus membros”. 

 Eu quero dizer que consta a assinatura da maioria. 

 Eu gostaria de pedir a V.Exa. que fizesse o relatório logo em seguida à 

votação, para que nós pudéssemos fazer a leitura do PPA. 

 Com a palavra o Deputado Zeca Dirceu. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Antes de mais nada, quero agradecer a 

todos os Parlamentares, Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras, da base 

de apoio do Governo, da Oposição, que, através das suas iniciativas individuais, 

através das iniciativas das bancadas estaduais e das Comissões, deram uma 

grande contribuição para esse Plano Plurianual — PPA. 

 Vou fazer aqui apenas algumas ponderações do que foi esse 

aperfeiçoamento, no que resultaram as emendas, de todo o debate a que fui 

chamado ao longo desses últimos dias, daquilo que já tinha sido apresentado, que já 

é de conhecimento de todos, a partir da proposta do próprio Governo. 

 O PPA dá uma grande prioridade para a área social: 60% do contexto do PPA 

são voltados para questões sociais e de segurança pública, elementos centrais da 

agenda do Governo, que enfatiza também a produtividade, a educação e o 

desenvolvimento. São 8,2 trilhões em recursos previstos para o período de 2016 a 

2019, entre fontes orçamentárias e extraorçamentárias. Os recursos alocados aos 

programas temáticos são da ordem de 6,8 trilhões de reais, distribuídos pelos 

programas da área social e de segurança pública, que corresponde a 3,7 trilhões de 

reais; infraestrutura, que corresponde a 1,4 trilhão de reais, desenvolvimento 

produtivo e ambiental, que engloba valores de 1,3 bilhão de reais e temas especiais, 

são vários, e o valor total é de 330 bilhões de reais. Ao todo, são 303 objetivos, 

1.118 metas, além de 2.860 iniciativas. 

 Principais emendas apresentadas. Nós tivemos apenas 44 emendas 

rejeitadas de forma total; 10 emendas inadmitidas; 43 prejudicadas, de um total de 

1.156 emendas. 

 Quero salientar, Sra. Presidenta Rose de Freitas, que foi feito um esforço 

muito grande para que de fato a contribuição dos Deputados, dos Senadores, das 

Deputadas e das Senadoras fosse incorporada ao PPA. Um exemplo que precisa 
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ser registrado é que no PPA anterior foram rejeitadas 1.691 emendas. Comparando 

com as 44 rejeitadas neste PPA, acredito que fica uma prova evidente que, de fato, 

neste PPA há uma participação efetiva da Comissão de Orçamento, das bancadas 

estaduais e das Comissões Temáticas da Câmara dos Deputados. 

 Em consonância com a responsabilidade fiscal, em virtude do momento que 

estamos vivendo na economia, não foram acrescidos valores ao ano de 2016. 

Quando as emendas propuseram um aumento dos recursos, o montante foi alocado 

para o triênio 2017, 2018 e 2019 já, é claro, com a expectativa de que a economia 

do País tende a melhorar nesses 3 anos. 

 O maior número de emendas foi para o Programa de Transportes Terrestres: 

233 iniciativas novas. Geralmente, são emendas para a construção e adequação de 

rodovias federais que não haviam sido incluídas pelo Poder Executivo.  

 As emendas de Relator trataram de aperfeiçoamentos na área de educação e 

emenda para contribuir para a superação do desastre de Mariana, em Minas Gerais. 

 Quero destacar que foi acolhida uma emenda importante sobre esse mesmo 

tema da nossa Presidente da Comissão Mista de Orçamento, Senadora Rose de 

Freitas. 

 No Anexo III, estão relatados aqui os empreendimentos acima do valor de 

referência. Foram acrescentadas 50 iniciativas que totalizam aproximadamente 32 

bilhões de reais para o período de 2017 a 2019. 

 No Anexo IV, que é um novo anexo, estão ali descritos empreendimentos 

abaixo do valor de referência. Esse anexo só foi possível graças ao acordo feito, por 

sugestão inclusive de uma modificação apresentada pela Oposição, num relatório 

preliminar, que permitiu a inclusão de empreendimentos abaixo do valor de 

referência. Foram criadas, então, 57 inciativas que totalizam 12 bilhões de reais. O 

total de acréscimos ao Plano Plurianual é de aproximadamente 44 bilhões de reais. 

Aqui se percebe também que ao mesmo tempo em que foi feito um esforço, uma 

cooperação muito grande para acolher o maior número possível de emendas, seja 

integral ou parcialmente, houve também todo um cuidado para que isso fosse feito 

dentro da realidade da economia do País, das limitações, do ajuste, e todos nós aqui 

estamos cooperando. 
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 Nós temos, então, três objetivos novos, 47 metas novas, 290 iniciativas novas 

ao Anexo I, 50 ao Anexo III e 57 ao Anexo IV. 

 Quero aqui dar um destaque ao trabalho que foi feito por vários 

Parlamentares, ao trabalho que foi feito pela Comissão de Educação da Câmara dos 

Deputados, com uma participação importante da Oposição e da base de Governo e 

também com todo o esforço do Ministério da Educação e toda a compreensão do 

Ministério do Planejamento nas questões da educação. 

 Vale lembrar que este é o primeiro PPA apresentado aqui, discutido e 

pensado a partir da Lei nº 13.005, de 2014, que instituiu o Plano Nacional de 

Educação. 

 Foram acrescidas metas, foi feita uma série de aperfeiçoamentos no PPA, 

para que o Plano Nacional de Educação tenha uma grande evidência e esteja muito 

bem detalhado. Assim, o País poderá, de fato, cumprir o PPA de acordo com o seu 

planejamento, ao longo dos próximos 4 anos, quando esse trabalho terá que ser 

feito novamente, porque o PPA tem uma vigência de 10 anos, até 2024. 

 Destaco ainda a inclusão da meta relativa ao CAQI — Custo Aluno Qualidade 

Inicial; a ampliação da meta da educação profissional, que na proposta inicial era de 

1,8 milhão de reais e passou para 2,2 milhões de reais; e a ampliação da meta da 

educação em tempo integral de 5 milhões de reais para 6,5 milhões de reais. 

 Na criação do Anexo IV, já foi destacado aqui que os empreendimentos 

individualizados ficaram abaixo do valor. 

 Fazendo um rápido comparativo com o plano anterior, observa-se a redução 

do número de programas e objetivos — os programas de 65 para 54, e o número de 

objetivos de 400 para 303. Essas informações estão disponíveis no PL. 

 Para os próximos 4 anos estão previstos dispêndios globais na ordem de 8,2 

bilhões de reais contra 5,4 trilhões de reais do PPA anterior. 

 Mais uma vez, destaco o esforço que foi feito para que um número muito 

grande de emendas fosse acolhido. É claro que isso requereu tempo. Por isso, 

quero justificar à nossa Presidenta e a toda a Comissão os motivos de tantas 

reuniões, tantos ajustes, tantos aperfeiçoamentos. 

 Acredito que estamos conseguindo cumprir aqui um prazo muito importante, o 

prazo que estabelecemos antes, para que até o dia 9 de dezembro haja condições 
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de o Congresso Nacional votar o plano. É claro que o Congresso Nacional votar o 

PPA não depende mais só de nós, mas acredito que estão todos bem adiantados. A 

Presidenta tem feito um esforço muito grande para o diálogo com o Presidente do 

Congresso, Renan Calheiros. 

 Por isso, quero, acolhidas todas as emendas, depois de todo esse longo 

debate, pedir o apoio de todos para a aprovação do relatório final do Plano 

Plurianual 2016-2019. 

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

uma questão de ordem. 

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

ordem, tem a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O Relator do PPA, o Deputado Zeca 

Dirceu, terminou de ler o relatório, e eu gostaria que V.Exa. aguardasse um pouco, 

porque alguns destaques estão chegando, e o sistema está trancado, não está 

conseguindo... 

 Por isso, peço a V.Exa. que não coloque o plano em deliberação, até que 

sejam entregues os destaques. 

 Era essa a minha questão de ordem. Eu queria fazer esse pedido a V.Exa. 

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

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu também apresento alguns destaques. É muito interessante a sua boa 

vontade em aguardar, uma vez que todos nós estamos com boa vontade também 

para conseguir cumprir os nossos prazos. 

 Eu queria dizer ao Relator, o Deputado Zeca Dirceu, que nós conseguimos 

avançar muito no texto em relação à área de educação. Considero hoje que o texto 

está bem próximo de como nós gostaríamos que estivesse, e esse PPA será indutor 

das políticas estaduais e municipais também, embora ele se restrinja à União, que 

deve gerir toda a política nacional. 

 Nós ainda tentaremos melhorar algumas coisas no texto, mas eu queria 

destacar a boa vontade do Relator e do próprio Ministério da Educação e chamar a 

atenção para o fato de que o maior desafio que nós temos hoje, na educação, é que 
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o Plano Nacional, que veio de um longo debate envolvendo Municípios e Estados, 

através das conferências, que tem metas para que consigamos romper com a baixa 

qualidade da educação, consiga tratar das desigualdades regionais. O Norte e o 

Nordeste, e alguns Estados do Centro-Oeste e do Sudeste, não podem ser tratados 

de maneira global. Existe uma grande desigualdade dentro dos Estados e também 

nacionalmente. 

 Um dos avanços que eu gostaria de destacar é o Custo Aluno Qualidade. Que 

escola é essa que nós queremos para todos os brasileiros? Quanto ela custa? 

Quanto a União vai colocar de dinheiro novo? Hoje, o piso nacional é um grande 

desafio para Estados e Municípios, porque eles têm a responsabilidade de garantir o 

piso e a carreira, e o recurso da União não chega para essa complementação. Com 

o Custo Aluno Qualidade e com uma política de financiamento mais justa, eu acho 

que nós teremos esse desafio de tratar os desiguais de maneira diferenciada, com 

maior financiamento, com mais recursos para Estados e Municípios que estejam 

fazendo, sim, a sua tarefa. É preciso que cada ente federado faça o seu esforço. 

Não é só a União que tem que fazer esforço, mas é ela que retém a maior parte dos 

recursos do ponto de vista tributário.  

 É por isso que a implantação do Custo Aluno Qualidade inicial — e, depois, a 

implantação do Custo Aluno Qualidade — é que vai dizer o quanto e em que áreas 

nós precisamos investir.  

 Nós vamos tentar destacar para garantir também a implantação do Custo 

Aluno Qualidade, não só a do Custo Aluno Qualidade Inicial.  

 Muito obrigada ao Relator pela boa vontade e determinação em atender ao 

Plano Nacional de Educação.  

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

nós estamos realmente com um problema de congestionamento no nosso sistema. 

Então eu vou aceitar os destaques em papel. Por favor, podem apresentar todos os 

destaques em papel.  

 Nós estamos debatendo o PPA. Há mais alguém inscrito para falar? (Pausa.) 

Se não, vamos deixar o espaço aberto para os destaques e, em seguida, vamos 

apresentar o relatório da Saúde.  
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 Vamos complementar com o Senador Hélio José, que está sendo muito 

sacrificado aqui como Relator ad hoc de várias matérias. 

 Com a palavra o Sr. Relator. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Eu quero cumprimentar, mais uma vez, a 

Presidente Rose de Freitas e todos os colegas presentes.  

 Digo à nobre Deputada Professora Dorinha, aos demais Deputados e à 

Senadora Rose de Freitas, que nos expôs aqui a importância de ampliarmos essa 

emenda relativa ao Fundo Nacional Antidrogas — com a compreensão da 

necessidade de se fazer isso, e também com a compreensão do nosso Senador 

Valdir Raupp, Relator da matéria, da qual agora estou aqui como Relator ad hoc —, 

que, onde se lê 600000000002, no final, Comissão Mista de Planos, Orçamentos... 

defesa antidrogas, 30101, do Ministério da Justiça, abuso de drogas, nacional, “100 

milhões”, aí, “250 mil”, leia-se “1 milhão e 750 mil reais”. Então esse valor ficaria 

alterado para 1 milhão e 750 mil reais. E onde se lê, na Emenda 71230011, da 

bancada de Rondônia, inclusão de despesa da administração direta, Implementação 

de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte, Subtítulo 

Pavimentação Asfáltica - Rolim de Moura, “100 milhões”, depois “40 milhões”, leia-se 

“100 milhões” e “38,5 milhões”. Fizemos esse remanejamento. Fica, então 1 milhão 

e 750 mil reais, que é um valor que dá para pelo menos iniciar uma campanha.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Dá 

para começar uma política pública. Muito obrigada, Senador, pela atenção. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Muito obrigado. 

 Esse é o relatório.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Como nós temos que 

começar a votar os relatórios, eu vou colocar este em votação.  

 Houve um destaque, Senador?  

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Houve um destaque, que foi aceito. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só um destaque?  

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Só um destaque. Aliás, houve dois, um foi 

rejeitado e o outro, aceito. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então vamos colocar... 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Sra. Presidente...  
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu preciso me entender 

com o Relator. Não consigo entender dez pessoas falando.  

 Deputado José Airton. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Eu queria, se fosse possível, 

que o Relator citasse como ficou o acatamento das emendas da bancada do meu 

Estado, porque eu não tive acesso ao relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com o Relator Hélio 

José? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Sim. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Como ficou o atendimento da emenda da 

bancada do Ceará? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Senador está com a 

palavra. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Foram R$ 4,5 milhões? Só um minutinho. 

Estou procurando aqui, Deputado José Airton Cirilo. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Nós fizemos três emendas de 

bancada. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - No setor Defesa e Justiça, nobre Deputado 

José Airton Cirilo? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Não, não, não. V.Exa. não está 

lendo o da Saúde? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Não, estou lendo o relatório da Justiça. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Então desculpe. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Nobre Senadora Rose de Freitas, voltando 

para V.Exa., Presidente, ficaram dois destaques inadmitidos e um destaque admitido 

naquele valor que fora lido aqui. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Foram quantos 

destaques apresentados? Seis? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Foram três: um de Comissão e dois de 

Parlamentares. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A Mesa está informando 

que foram seis destaques. 
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 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Seis destaques. Então são cinco destaques 

inadmitidos, ou seja, rejeitados e um admitido, que é o destaque da bancada sobre o 

Fundo Nacional Antidrogas. 

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

Cirilo, V.Exa. está atendido na questão levantada? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO  - Eu pensei que ele estava lendo 

o relatório da Saúde, mas não estava. 

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

Vamos colocar em votação em globo por tipos de destaques apresentados ao 

Relator. 

 Em votação, em globo, os destaques. São cinco. V.Exa. tem os números dos 

destaques? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - São cinco destaques rejeitados e um aceito. 

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

número dos destaques. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Por gentileza, Mesa, poderia me informar 

os números dos destaques?  

 Nobre Senadora Rose de Freitas, Presidente da Comissão, o Destaque nº 3, 

da CMO, vai ser aceito. E os demais, o Destaque nº 1, o Destaque nº 2, o Destaque 

nº 4; o Destaque nº 5 e o Destaque nº 6 serão rejeitados.  

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

votação, em globo, os destaques citados pelo Relator como rejeitados.  

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Só há um destaque aprovado. Os demais foram rejeitados.  

 Em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Os destaques foram rejeitados. 

 Em votação o destaque aprovado na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

 Aprovado o destaque relatado pelo nobre Relator. 

 Em votação no Senado Federal os cinco destaques rejeitados. (Pausa.) 

 Encerrada a votação.  

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - No Senado, o destaque aceito, Sra. 

Presidenta, precisa ser votado. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O destaque aceito pelo 

Relator. Um destaque aprovado.  

 Vamos passar ao Relator da Saúde.  

 Com a palavra o Deputado João Arruda para fazer a leitura do seu relatório. 

Relatório Setorial da Temática 2 - Saúde, Deputado João Arruda. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA  - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, vou começar a ler o relatório: 

 “Relatório. 

 1. Histórico.  

 Nos termos do art. 165, caput e § 5º, e do art. 84, XXIII, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 35, § 2º, III, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a Excelentíssima Senhora Presidente da República submete à 

apreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 325, de 2015 (na 

origem), o Projeto de Lei nº 7, de 2015, do Congresso Nacional, que ‘estima a 

receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016’, 

compreendendo os orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimento das 

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 

social, com direito a voto.  

 Por designação da Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, coube-nos a missão de relatar a proposta orçamentária 

relativa à Área Temática II — Saúde, que compreende a programação do Ministério 

da Saúde e as respectivas unidades orçamentárias a ele vinculadas direta ou 

indiretamente”. 

 Eu vou direto para... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu peço ao Sr. Relator 

que aguarde o silêncio do Plenário, para que todos possam compreender... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA  - ...a importância do nosso relatório.  

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

relatório da Saúde. 

 Pode continuar, Sr. Relator. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA  - Agora eu vou direto às emendas. 

 “5.4. Atendimento das emendas.  
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 No atendimento das emendas individuais e coletivas de apropriação foram 

mobilizados cerca de R$ 5,98 bilhões, dos quais R$ 5,4 bilhões advieram da reserva 

de contingência, e R$ 529,4 milhões, de remanejamento de investimentos e 

inversões financeiras passíveis de utilização para a relatoria setorial.  

 Nos termos do Item 5, da parte especial do parecer preliminar, em termos 

líquidos, considerando o corte de R$ 536,3 milhões na programação do Ministério da 

Saúde, efetuado pelo Relator-Geral com fundamento nos itens 15, inciso III e 28.1, 

da parte especial do parecer preliminar, o acréscimo efetivo do setor alcança o 

montante de R$ 4,9 bilhões.  

 Destacamos a utilização, pela relatoria setorial, de R$ 588,2 milhões em 

recursos derivados de remanejamento de investimentos e inversões financeiras 

dentro do próprio setor. Desse montante, R$ 529,4 milhões foram destinados para o 

atendimento de emendas coletivas e R$ 58,8 milhões, para a formação de reserva 

para o cumprimento da meta de superávit primário. 

 Emenda de Relator nº 80020003, nos termos do que dispõe o Item 22.2 da 

parte especial do parecer preliminar.  

 5.4.1. Emendas individuais.  

 No que diz respeito às emendas individuais, com exceção de três que foram 

retiradas pelos autores, todas as demais foram integralmente aprovadas, o que 

implicou a utilização de R$ 4,8 bilhões.  

 Emendas de bancada com a obrigatoriedade de execução.  

 O substitutivo aprovado ao PLDO 2016 garante a obrigatoriedade de 

execução de programações incluídas ou acrescidas por emendas de bancada 

estadual constantes da Seção I do Anexo de Prioridades das Metas da LDO e 

aprovadas na Lei Orçamentária para 2016.  

 No âmbito da saúde houve duas emendas nessa situação que receberam 

recursos específicos para o atendimento da Relatoria-Geral. 

 Itens 122 e 150.  

 Emenda nº 71080006, Item 122, e Emenda nº 71220013, Item 150.  

 Demais emendas coletivas.   

 Para atender aos demais pleitos de apropriação das bancadas e Comissões, 

foram utilizados R$ 949,9 milhões. Mesmo diante da escassez de recursos, 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2657/15  08/12/2015 
 
 

 74

buscamos ouvir todos os que nos procuraram, sempre perseguindo o equilíbrio e a 

justiça nas alocações.  

 Para as emendas de Comissão prevaleceu o critério de mérito na alocação 

dos recursos, sendo destinado um total de R$ 132 milhões.  

 Quanto à distribuição, foi conferida preferência ao Fundo Nacional de Saúde, 

nas ações de estruturação de unidades de atenção especializada, apoio à 

manutenção de unidades da saúde e politicas de atenção à saúde da mulher.  

 Do recurso restante, em montante de R$ 817,9 milhões, um terço foi alocado 

às emendas de apropriação das bancadas estaduais, segundo a quantidade de 

emendas apresentadas à área temática, e o remanescente, segundo critério de 

mérito.  

 O quadro abaixo apresenta a alocação dos recursos por tipo de emenda, por 

unidade orçamentária e classe da despesa CASPS, que compõe o mínimo de 

saúde, ou não ASPS.  

 Quanto às emendas de remanejamento, tendo em vista proporem acréscimos 

a programações constantes do PLOA e de outros pleitos, procuramos dar 

acolhimento que não comprometesse as programações a serem canceladas. Desta 

forma, foram atendidas conforme o quadro a seguir: 1,17 e 2,0. 

 6.2. Outras Informações obrigatórias conforme Resolução 01/2006-CN.  

 Em cumprimento ao disposto no inciso II, do art. 70, da Resolução nº 1, de 

2006/CN, registre-se que no âmbito do Ministério da Saúde não há subtítulo 

relacionado a indício de irregularidade grave apontado pelo Tribunal de Contas da 

União.  

 7. Correção de Erros e Omissões — Emendas de Relator.  

 Conforme determina a Resolução n° 001, de 2006, do Congresso Nacional, 

os relatores somente poderão apresentar emendas à programação da despesa com 

a finalidade de corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal.  

 A análise da programação do setor apontou algumas inadequações técnicas 

que são tratadas nos itens a seguir.  

 7.1. Ajuste de GND no Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras 

Sociais.  
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 Excepcionalmente, o PLOA para 2016 classificou parte das dotações afetas 

ao Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais (Ação 6148), como 

investimentos (GND 4). Tendo em vista se referir a financiamento/pagamento do 

“contrato de gestão”, não se justifica a previsão de GND 4.  

 7.2. Ajuste de Descritor de Ações.  

 Como apontado, alguns descritores de ações orçamentárias sofrem 

alterações na proposta para 2016. Consideramos oportuno efetuar dois ajustes já 

mencionados no Item 2.7 deste relatório. 

 No caso dos serviços ambulatoriais e hospitalares prestados pelos hospitais 

universitários (Ação 20G8), que concentra os recursos afetos ao Programa Nacional 

de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais — REHUF, regulado pelo 

Decreto nº 7.082, de 2010, propomos descritor que mantenha a finalidade original e 

melhor explicite se tratar do citado programa. 

 Quanto à ação de saneamento em pequenas comunidades e em 

comunidades rurais ou tradicionais (Ação 7656), tendo em vista ser considerada 

para fins de apuração do piso constitucional, propomos ajuste que compatibilize o 

objeto da ação com o disposto na LC n° 141, de 2012. Segundo a citada norma, o 

saneamento computável para fins de mínimo constitucional é o realizado em 

pequenas comunidades, localidades de pequeno porte, e em comunidades 

remanescentes de quilombos. 

 Dessa forma, propomos a redação a seguir para os descritores das ações 

20G8 e 7656:  

 7.3. Substituição da Fonte 144 — Títulos de Responsabilidade do Tesouro 

Nacional — Outras Aplicações.  

 Conforme exposto nos Itens 2.5, 4 e 4.2 deste relatório, a referida fonte 

financia R$ 52 bilhões em despesas classificadas como ASPS. Nos termos da 

legislação vigente, a utilização da citada fonte impede o cômputo das despesas para 

fins de apuração dos recursos mínimos a serem aplicados no setor. 

 Tendo em vista as dotações do órgão classificadas como não ASPS serem 

insuficientes para a substituição do referido volume de recursos, não foi possível 

efetuarmos o ajuste necessário dentro do setor.  
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 Dessa forma, indicamos ao Relator-Geral a necessidade de efetuar o referido 

ajuste a fim de garantir formalmente o cumprimento da legislação vigente.  

 7.4. Adequação do Orçamento de Investimento da HEMOBRÁS.  

 Conforme exposto no Item 3 deste relatório, verificamos incompatibilidade 

entre o montante previsto no orçamento de seguridade social para participação da 

união no capital social da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia — 

HEMOBRÁS e o valor alocado à empresa no orçamento de investimento.  

 Entretanto, tendo em vista a incompatibilidade atingir também empresas de 

outros setores, indicamos a correção ao Relator-Geral.  

 8. Indicações ao Relator-Geral.  

 O item IV.09 da parte especial do parecer preliminar prevê a complementação 

de R$ 3,2 bilhões em programações classificadas como ações e serviços públicos 

de saúde e as prioritárias para assegurar a continuidade das atividades do SUS.  

 Dessa forma, indicamos ao Relator Geral: 

 8.1. Complementação do MAC.  

 Como mencionado no item 2.7.3 deste relatório, o per capita de gastos com 

procedimentos de média e alta complexidade encontra-se bastante reduzido para 

2016. A redução, em termos percentuais, é de 10,4% frente ao previsto para 2015. 

 Trata-se de despesa obrigatória com grande impacto para a manutenção do 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. Seriam necessários R$ 5,4 bilhões de 

acréscimo às dotações para colocá-la no patamar de aplicação de R$ 207,6 reais 

por habitante, o que equivaleria a reajuste inferior a 2% em relação ao autorizado 

para 2015. 

 8.2. Complementação do Farmácia Popular — Copagamento.  

 Em função de restrições orçamentárias, não foi prevista no PLOA 2016 

programação referente ao Farmácia Popular pelo Sistema de Copagamento (Ação 

20YS). Consideramos a manutenção do programa, em especial da citada despesa, 

prioritária para a continuidade das atividades do SUS no atendimento da população.  

 Apesar de haver sido apresentada a emenda 5021-0003, da Comissão de 

Seguridade Social e Família, para recuperação do programa, não foi possível alocar 

montante adequado e suficiente para a continuidade do programa. Por isso, 

indicamos a complementação da citada emenda em R$ 500 milhões.  
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 8.3. Complementação do Saneamento Básico em Pequenas Comunidades 

Rurais.  

 Consideramos o saneamento básico de grande relevância para a população, 

em especial aquele que atende localidades de pequeno porte. A Emenda n° 6006-

0003, da Comissão de Assuntos Sociais, buscou alocar recursos à Ação 7656 — 

implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de 

saneamento básico em pequenas comunidades rurais (localidades de pequeno 

porte) ou em comunidades tradicionais (remanescentes de quilombos). Entretanto, 

não nos foi possível alocar os recursos de que a atividade necessita.  

 2. Voto do Relator.  

 Diante de todo o exposto, votamos no sentido de que esta Comissão Mista: 

aprove o Projeto de Lei n° 7, de 2015, do Congresso Nacional, no que concerne às 

unidades orçamentárias do Ministério da Saúde, com as alterações decorrentes das 

emendas aprovadas e dos ajustes técnicos de que trata o Item 7.2 deste relatório 

relativos à redação dos nomes das Ações 20G8 e 7656; 

 II. Autorize o Relator-Geral a implementar:  

a) a correção prevista nos Itens 7.3 e 7.4 deste relatório; e 

b) as indicações constantes do Item 8 deste relatório.”  

 Muito obrigado, Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Obrigado, Deputado João 

Arruda.  

 Está aberta a discussão.  

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, na verdade, eu queria solicitar que não fosse aberta a discussão da 

sáude, pois nós acabamos de receber cópia do relatório — ainda está até quente. 

Eu gostaria de lê-lo. Nós não interrompemos a leitura, mas não estava disponível. 

Sugiro que V.Exa. passe para a votação de outra área e aguardemos a da Saúde. 

Não dá para fazer a votação nem do relatório. Eu queria até conversar com o 

Relator. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Sim, mas não vai ser votado 

agora. Vai ficar aberto para a apresentação de destaques. Será só discussão e 

depois vamos abrir para destaques e vamos entrar em outras.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sim, 

mas vou discutir um documento que eu acabei de receber? É isso que estou 

dizendo. Estou pedindo um tempo porque não dá nem para discutir. Olhe o tamanho 

do relatório da Saúde, uma área extremamente importante.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Qual o tempo de que V.Exa. 

precisa? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Três 

dias. Não! (Risos.) Eu serei mais bondosa. Preciso de pelo menos 30 minutos.  

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Só se for em um intervalo 

entre uma matéria e outra.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Isso. 

Pelo menos 30 minutos, para conhecermos o documento para o debate. Nós 

estamos com toda boa vontade, mas menos do que isso não tem sentido. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Vamos então suspender a 

discussão desse tema por 20 minutos.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Parece-me que havia um relatório para ser votado. O Deputado Danilo Forte está 

esperando para votar. Acho que poderia chamá-lo, porque já está dentro do prazo. 

Tem outro Relator presente.  

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Com a palavra o Deputado 

José Airton Cirilo. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

relatório da Integração está pronto para ser votado. Está aqui.  

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Vou um pouco na linha da 

Deputada Professora Dorinha, mas não vou pedir tempo para apresentar os 

destaques, em função de que houve aqui uma redução muito expressiva e nós 

vamos apresentar os destaques para ver se somos contemplados no relatório-geral. 

Só queria dizer isso. 
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 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - O.k. 

 Senador Eduardo Amorim. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Vamos voltar, então, ao 

relatório de Justiça e Defesa. 

 Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, anuncio a votação das obras com indícios de irregularidades graves, 

ressalvados os destaques.  

 Na representação da Câmara dos Deputados, os Srs. Deputados que as 

aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas, por unanimidade. 

 Votação no Senado. 

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

encontram. (Pausa.) 

 Aprovadas. 

 Projeto de Lei Orçamentária para 2016, Área Temática Defesa e Justiça. 

Relatório setorial.  

 Errata: 

 “Sejam realizados os seguintes ajustes no relatório:  

 1. Emenda 38100010. 

 Autor: Antonio Anastasia.  

 Funcional/Programática 05.301.2108.2E74.7124. 

 Ação+Subtítulo: Estruturação e Modernização de Unidades de Saúde das 

Forças Armadas — Hospital de Guarnição de Juiz de Fora - Juiz de Fora, Minas 

Gerais.  

 Onde se lê “esfera: 1”, leia-se “esfera: 2”. 

 2. Emenda 24480001. 

 Autor: Felipe Maia. 

 Funcional/Programática: 05.153.2058.20PY.7136. 

 Onde se lê “Ação+Subtítulos: Adequação de Organizações Militares do 

Exército - 7ª Batalhão de Engenharia de Combate (7º BECmb) - Natal - Rio Grande 
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do Norte”, leia-se “Ação+ Subtítulo: Adequação de Organizações Militares do 

Exército - 7º Pelotão de Polícia do Exército - Natal - Rio Grande do Norte”. 

 Essa foi a errata da Defesa. 

 Matéria extrapauta: Relatório Setorial da Área Temática IV - Integração 

Nacional. Relator Setorial: Senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.  

 Foram apresentados dois destaques. 

 Tem a palavra o Senador Eduardo Amorim. 

 O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM  - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, foram apresentados dois destaques: um da bancada de Goiás, que 

pede mais recursos — a bancada já teve atendimento parcial de nossa parte —; e o 

outro da bancada do Ceará, que também pede mais recursos. Lembro à bancada do 

Ceará que atendemos uma emenda no valor de R$150 milhões, Sr. Presidente. 

Então, nosso parecer é pela rejeição dos dois destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Pela rejeição dos destaques. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Em votação na Câmara dos 

Deputados. 

 Os que estiverem a favor permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Eu vou... 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - É sobre os destaques, Sr. 

Deputado? (Pausa.) 

 Em votação no Senado Federal.  

 Os que estiverem a favor permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovado. 

 Relatório Setorial da Área Temática XVI — Presidência, Poder Legislativo, 

Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores. 

 Relator setorial: Deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará.  

 O Relator vai apresentar um adendo ao relatório setorial da Área Temática 

XVI — Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações 

Exteriores, com adendo e errata. 

 Está em votação. 
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 Com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

  O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, eu tenho um destaque 

nesse relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Já está com o Relator. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sras. e Srs. Senadores: 

 “Adendo/Errata nº 1 ao relatório setorial da Área Temática XVI. 

 Onde se lê, nas páginas 12 e 13: 

 ‘1.4 - Indicações à Relatoria-Geral. 

 Diante do exposto, indicamos e solicitamos ao Relator-Geral: 

 a) nos termos do Item 9.V do Parecer Preliminar, apresentar emenda de 

Relator-Geral para acrescentar recursos à ação 10ZB - Adequação do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, e para a ampliação, reforço e dragagem 

dos cais do porto 7 ao 10 do Terminal Marítimo de Passageiros de Recife, em 

Pernambuco’. 

 Esses dois temas não têm emenda e, por isso, não puderam ser atendidos no 

relatório setorial. E nós estamos encaminhando ao Relator-Geral exatamente para 

que ele atenda isso. 

 ‘Leia-se: 

 1.4 - Indicações à Relatoria Geral. 

  Diante do exposto, indicamos e solicitamos ao Relator-Geral:  

a) nos termos do item 9.V-A do Parecer Preliminar, apresentar emenda de 

Relator para acrescentar recursos à ação “10ZB - Adequação do 

Aeroporto Internacional Pinto Martins”, à ação “1F52 - Adequação do 

Aeroporto de Goiânia” — a pedido da Senadora Lúcia Vânia, que também 

não tinha emenda de bancada — e para a ampliação, reforço e dragagem 

dos cais 07 ao 10 do Terminal Marítimo de Passageiros do porto de 

Recife, Pernambuco.’ Ela consertou aqui. 

 Emendas coletivas de apropriação pela aprovação e aprovação parcial. 

 Onde se lê “bancada da Bahia”, leia-se “bancada da Bahia”. A emenda é a 

71060004, da Justiça Federal de Primeiro Grau, construção do edifício-sede da 

Justiça Federal em Paulo Afonso, na Bahia, no Município de Paulo Afonso, da 
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Bahia. O valor aprovado tinha sido de R$ 5 milhões e, pela aprovação parcial, passa 

para R$ 8 milhões. 

 Onde se lê ‘Comissão Senado do Futuro — é isso, do futuro mesmo? — CSF, 

a emenda 52290001, da Secretaria dos Direitos Humanos, construção, reforma, 

equipagem e ampliação de unidades de atendimento especializado a crianças e 

adolescentes’, onde se lia ‘R$ 3.845.266’, agora se lê ‘R$ 5.845.266’. Isso aqui foi 

retificado. 

 Onde se lê ‘Comissão de Serviço de Infraestrutura’, a Emenda é a 60010005, 

do Fundo Nacional da Aviação Civil, construção e reforma e reaparelhamento de 

aeroportos e aeródromos de interesse regional, na emenda nacional, onde se lia ‘55 

milhões’, agora se lê ‘50 milhões’. 

 Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2015, Deputado Danilo Forte, 

Relator.” 

 Os pareceres. Qual dos dois?. 

 Parecer atualizado. 

 “Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, foram 

apresentados 22 destaques ao relatório. Salvo quanto aos Destaques nºs 13, 14 e 

15, que solicitam a recomposição sequencial 758, 759 e 760, nos valores de 40 mil, 

200 mil e 80 mil, respectivamente, todos os demais destaques serão rejeitados, para 

que sejam apresentados novamente na próxima fase, a serem analisados pela 

Relatoria-Geral.” 

 Quero dizer que já comuniquei ao Relator-Geral, Deputado Ricardo Barros, 

que nós vamos encaminhar a ele todos os destaques que foram feitos a este 

relatório setorial, exatamente no sentido de dar agilidade à aprovação final do 

relatório. 

 “Os recursos necessários para o atendimento dos Destaques nºs 13, 14 e 15, 

no valor de 320 mil, provirão da redução do atendimento à Emenda nº 50290001, 

cujo atendimento foi de R$ 5.845,266 e passará a ser de R$ 5.525,266. 

 Quanto aos Destaques nºs 7 e 9, por tratarem de idêntico pleito dos 

Destaques nºs 14 e 15, votamos pela prejudicialidade dos mesmos. 

 Com esse fundamento, nosso voto: é pela aprovação dos Destaques nºs 13, 

14 e 15, com redução parcial do atendimento da Emenda 502900001; pela 
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prejudicialidade dos Destaques nºs 7 e 9; pela rejeição dos demais Destaques, de 

nºs 1 a 6, 8, 10 a 12 e 16 a 22, com o compromisso de serem reexaminados pelo 

Relator-Geral, Deputado Ricardo Barros. 

 Brasília, 8 de dezembro de 2015. 

 Deputado Danilo Forte, Relator Setorial da Área XVI.” 

 Esse é o parecer quanto aos destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Em votação o relatório, 

ressalvados os destaques. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Com a palavra, Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu queria... 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Com a palavra... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Antes da votação, Presidente... 

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

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Ademir Camilo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - O Deputado Ademir Camilo foi 

o primeiro a pedir a palavra. Depois os Deputados Zeca Dirceu e Zé Geraldo. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Deputado Danilo Forte, V.Exa. 

acatou, em relação aos TRTs, uma região, e não fez as outras. Em Minas Gerais 

houve um corte de R$ 2,2 milhões, e foram apresentados os Destaques nº 12 e nº 8. 

 Entendemos que V.Exa. disse que o Relator-Geral ainda vai apreciar, mas 

V.Exa. já fez uma incursão no TRT de Campinas e fez uma recomposição. A 

emenda de bancada de Minas também... E eu quero justificar aqui a minha fala. 

Todos esses recursos que foram retirados são para custeio e apreciação de causas. 

É a fase inicial. Então, houve um corte e as emendas do meu Estado de Minas 

Gerais, a Emenda nº 12 e a Emenda nº 8, e a Emenda de bancada nº 18, acho que 

V.Exa., inicialmente, poderia apreciar para que esse corte, se houver, seja um corte 

para todos. E a recomposição deveria também ser para todos. Da mesma forma, o 

corte da Emenda nº 10, do Estado do Rio de Janeiro, que V.Exa. inadmitiu, rejeitou. 

E aí pondero a V.Exa. que esse corte seja linear, bem como a recomposição. 

Entendo que haverá, ainda, a apreciação do Relator-Geral, mas, com certeza, 

vamos ter muito mais dificuldade, uma vez que V.Exa. apreciou a fundo esse 

relatório setorial. 
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 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu havia pedido. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Com a palavra o Deputado 

Zeca Dirceu. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, eu queria fazer uma 

ponderação ao Relator, na mesma linha da que foi feita anteriormente. Queria que 

ele trouxesse um pouco mais de explicações sobre o Destaque nº 21, que trata da 

redução que houve em relação à Ação 4256, que trata de investimentos, de 

despesas de custeio do TRT da 9º Região. Houve uma redução de 17,2% e 

percebe-se que em outras regiões as reduções foram em percentuais bastante 

diferentes — em alguns casos, até metade do que foi feito em relação ao TRT da 9ª 

Região, que atinge especificamente o Estado do Paraná. Os Tribunais Regionais do 

Trabalho têm uma grande necessidade de custear as suas ações, e eu acredito que, 

da mesma forma que já foi sugerido, se houve necessidade de cortes, eles deveriam 

ter sido proporcionais a todas as regiões do País, tanto no corte como depois, na 

recomposição. 

 Então, eu queria pedir a boa vontade, o auxílio e o apoio do Relator. Não vejo 

por que nós deixarmos essa tarefa, que é tão específica, para o Relator-Geral do 

Orçamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Com a palavra o Deputado Zé 

Geraldo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, na verdade, quero fazer 

uma defesa do Destaque nº 4, sobre o Tribunal da 8ª Região, com sede em Belém. 

Essa obra, inclusive, já está iniciada, e o destaque pede a reposição do valor. A 

construção da sede do TRT no Estado do Pará, em Belém, atende a dois Estados: 

Pará e Amapá. 

 V.Exa. está propondo que essa tarefa fique para o Relator-Geral, não é isso, 

Deputado Danilo Forte? Acho que temos mais dificuldade em discutir com o Relator-

Geral. De qualquer maneira, eu ainda me sinto, pelo menos, com uma chance. Mas 

gostaria que V.Exa. nos ajudasse com o Relator-Geral, porque essa obra é de 

grande importância. 
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 Eu sei que aqui todos nós queremos “emplacar” os nossos pleitos, porque 

todos são importantes, mas a Região Amazônica, a Região Norte sempre tem as 

suas dificuldades específicas. Esse valor não é alto e viabiliza a construção desse 

prédio muito importante para a Justiça do Trabalho no Pará e no Amapá. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Com a palavra o nobre 

Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, prezado Relator, 

Deputado Danilo Forte, tenho aqui comigo três destaques, os de nºs 8, 12 e 18, que 

versam sobre a mesma questão abordada pelo Deputado Ademir Camilo. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - O meu é o Destaque nº 21, Deputado 

Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Esses destaques foram também 

objeto de manifestação feita pelo Deputado Ademir Camilo. Eles tratam de recurso 

para o TRT da 3ª Região, Minas Gerais. Nós tivemos oportunidade de conversar 

com a Presidente do TRT e sabemos das dificuldades que vêm sendo enfrentadas 

por esse tribunal para dar cabo de todas as suas funções. Nós estamos falando de 

uma situação que envolve o interesse dos trabalhadores e dos empregadores. Afinal 

de contas, as matérias que tramitam no TRT envolvem todo o setor produtivo do 

País. 

 Nós precisamos que esses litígios sejam superados e que o TRT funcione de 

forma plena. Isso é bom para todo mundo. Não há nada pior do que uma pendência 

judicial interminável e não há nada mais triste do que um direito não ser respeitado. 

Então, nós não podemos deixar que o Orçamento, de alguma forma, estrangule 

essa que é uma função indelegável do Estado. 

 Hoje se fazem muitas parcerias público-privadas, busca-se delegar funções à 

sociedade, mas a Justiça do Trabalho é essencial. Não há como, nesse aspecto, 

nós contingenciarmos ou restringimos aquilo que é essencial.  

 Então, eu faço um apelo a V.Exa. que melhor nos contemple, atendendo a 

esses destaques e garantindo os recursos necessários para o funcionamento do 

TRT da 3ª Região. É claro que nós entendemos que essa deve ser uma visão que 

alcance todos os TRTs, de todo o território nacional. Sei que há outros destaques, 
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mas, especificamente nessa questão de Minas Gerais, nós assumimos esse 

compromisso junto com o Deputado Ademir Camilo e com outros colegas. 

 Eu quero pedir ao Relator que olhe com carinho, portanto, essa nossa 

demanda para que possamos concluir essa votação nessa linha que estamos 

fazendo, de acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Concedo a palavra à 

Deputada Flávia Morais. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Obrigada, Sr. Presidente. 

 Quero me dirigir ao Relator Danilo Forte, parabenizá-lo pelo relatório e, ao 

mesmo tempo, reforçar essa questão do corte linear e da recomposição linear. Eu 

acho que isso seria justo e promoveria uma reestruturação dos TRTs do País de 

forma mais igualitária em todos os Estados. Nós não podemos criar essa diferença 

entre um Estado e outro. Então, seria mais justo. 

 Ao mesmo tempo, Relator, eu queria reforçar também o Destaque nº 3, 

apresentado pela bancada do Estado de Goiás, que trata do término da obra do 

Aeroporto de Goiânia, uma obra que se alonga há muitos anos. Houve um corte de 

18 milhões, e nós precisamos reverter esse corte, porque, do contrário, vamos ter 

dificuldade com o término da obra por falta desse recurso. 

 Então, eu queria pedir sensibilidade a V.Exa. É uma obra importante para o 

Estado e tem sido esperada pela população goiana há muito tempo. Então, eu 

queria pedir a V.Exa. para reconsiderar esse corte feito em relação ao Aeroporto de 

Goiânia, o qual vai atender a todo o Estado de Goiás. 

 Muito obrigada, Relator. 

 Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Eu queria propor, depois da 

fala do Deputado João Arruda, a votação dos destaques em globo, ressalvados, é 

claro, os destacados. 

 Deputado João Arruda, V.Exa. quer falar? (Pausa.) 

 Em votação. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ NUNES  - Sr. Presidente, eu gostaria de pedir para 

ressalvar o Destaque nº 22, que trata também da construção da sede da Justiça 

Federal em Paulo Afonso, na Bahia. 
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 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. chegou atrasado. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA  - Sr. Presidente, eu quero falar aqui 

sobre os cortes do Orçamento de acordo com o relatório apresentado pelo Deputado 

Danilo forte e questionar o critério utilizado, porque o corte do Paraná é o maior de 

todos. Ele empata com outro Estado, talvez, mas é um dos que recebem os maiores 

cortes dos três Estados da Unidade da Federação. Eu queria que V.Exa. explicasse 

qual foi o critério adotado para fazer esse corte em relação ao Estado do Paraná. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Votação em globo, 

ressalvados esses destaques que foram pinçados... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sr. Presidente, quais destaques estão 

sendo ressalvados, para ficar claro? 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Quais são os destaques? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Todos os que foram 

defendidos aqui. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Vamos repetir! 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Todos os que foram 

defendidos pelas Sras. e Srs. Parlamentares. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, questão de ordem. Eu 

também quero que o Relator possa analisar com cuidado a questão do TRT da 2ª 

Região. O Deputado Orlando Silva ia fazer esse encaminhamento. Já foi feito? 

(Pausa.) Essa era a minha dúvida. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Em votação na Câmara dos 

Deputados. 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - O Destaque nº 3 está incluído como 

ressalvado? 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Valdir Raupp) - Todos os que foram 

defendidos estão ressalvados. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 
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 Em votação no Senado Federal. 

 Os Senadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os demais destaques foram rejeitados. 

 Em votação os destaques rejeitados. 

 Quem estiver de acordo permaneça como se encontra.  

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Um momento, Sr. Presidente. Há o 

Destaque nº 6, sobre o Maranhão, que está na mesa com o Deputado Danilo. Eu 

gostaria de pedir a compreensão de S.Exa. para recompor o recurso. É pouco, são 

apenas 300 mil reais. É uma obra de grande interesse para o Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não há emenda. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Mas é uma obra de grande interesse 

para o Maranhão. Considere V.Exa. que o Maranhão é o Estado com o menor 

atendimento judiciário trabalhista. Há um fórum sendo construído lá em Imperatriz, a 

segunda maior cidade do Estado. Esse 1 milhão e meio é para a primeira etapa. Se 

não for 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 mil, não dá para fazer a primeira etapa da 

obra. 

 Eu gostaria que V.Exa. levasse em consideração o meu pedido. Eu sei que 

não há emenda, mas gostaria que V.Exa. reconsiderasse e reajustasse o valor, 

voltasse ao valor original. É este o pedido que eu faço a V.Exa., clamando pelo povo 

do Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu vou pedir à Presidente que 

possamos refazer o relatório baseado no que foi colocado por esses destaques. 

Gostaria de já declarar a todos que o corte foi linear. Todas as demandas foram 

cortadas em 20% linearmente, a partir do relatório preliminar. 

 Alguns desses destaques são oriundos do corte do relatório preliminar. Então, 

não foi este humilde Relator que cortou o recurso. Já veio cortado do relatório 

preliminar. Aquilo que foi cortado, no relatório preliminar, deve ser consertado ou 

deve ser recomposto pelo Relator-Geral, que foi quem preparou o relatório 

preliminar. Já há uma prévia de um acordo preestabelecido, no sentido de que essas 
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demandas sejam dirimidas diretamente pelo Relator-Geral e de que as demandas 

menores que nós tenhamos condição de resolvê-las sejam aqui resolvidas. 

 É o seguinte: algumas questões sequer possuem emenda de bancada, como 

é o caso do grande e correto pleito da Deputada Flávia Morais sobre a reconstrução 

do Aeroporto de Goiânia. Não há emenda de bancada para repor esse orçamento. 

Inclusive, ele foi cortado no relatório preliminar. É uma demanda que tem de ser 

colocada junto ao Relator-Geral. E eu me esforçarei nesse sentido. 

 Então, peço a suspensão da aprovação, para que eu possa fazer um novo 

adendo, recompondo esses orçamentos, principalmente a essas demandas pontuais 

que alguns Deputados colocaram: Destaque nº 21, do Deputado Zeca Dirceu; 

Destaque nº 10, do Deputado Ademir Camilo; Destaque nº 4, do Deputado Zé 

Geraldo; Destaques nos 8, 12 e 18, do Deputado Domingos Sávio; e o Destaque nº 

6, do Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Obrigado, Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Agradeço muito, nobre Relator. 

V.Exa. está acolhendo, não é isto? 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Relator, e o Destaque nº 17? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Já foi atendido. Tanto o destaque 

apresentado pelo Deputado da Bahia como pelo Deputado de São Paulo, esses dois 

já tinham sido atendidos previamente no meu adendo, que foi lido anteriormente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Desculpe-me, Deputado, mas peço 

que confirme: V.Exa. está acolhendo os Destaques nos 8, 12 e 18? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não estou acolhendo. Eu vou refazer o 

relatório para encontrar uma solução para eles. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vai fazer um estudo? Tenho 

absoluta convicção de que V.Exa., com a competência que lhe é peculiar, haverá de 

encontrar meios de atender o TRT de Minas Gerais. Muito obrigado. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu ia dizer uma coisa imprópria para 

dizer aqui nesta reunião. 

 São 13 horas. Eu peço à Presidenta que possamos retornar às 16 horas para 

aprovar só o final. Está bom? 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Com certeza. Mas 

vamos colocar em votação os rejeitados? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Já foram colocados pelo Senador 

Valdir Raupp. Não foram? 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu vou repetir aqui para não haver 

problema. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - São os ressalvados? 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - São os ressalvados: Destaque nº 4, do 

Deputado Zé Geraldo; Destaque nº 6, do Deputado Hildo Rocha; Destaques nos 8, 

12 e 18, do Deputado Domingos Sávio; Destaque nº 10, do Deputado Ademir 

Camilo; e Destaque nº 21, do Deputado Zeca Dirceu. Nós vamos reapresentá-los, 

por um adendo, às 16 horas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Votação em globo dos 

demais destaques rejeitados. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Aqueles que concordam com a rejeição permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Aqueles que concordam com a rejeição permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

 Aprovado. 

 Os destaques rejeitados estão mantidos. 

 Nós poderíamos pedir ao Relator do PPA... (Pausa.) 

 Senador Hélio José, V.Exa. estava relatando que área? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Estava relatando... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A Área Temática I — 

Transporte? 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Área temática I: 
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  “Errata nº 1 ao Relatório da Área Temática I — 

Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2016. (PL nº 7 de 

2015 - CN). 

  Anexo relativo às emendas coletivas de 

apropriação - pela aprovação e aprovação parcial. 

  Autor: Bancada do Maranhão 

  Emenda: 71110005 

  Onde se lê: 

  Ação: 15BZ - adequação de trecho rodoviário - 

entroncamento BR-222 (Miranda do Norte) - 

entroncamento BR-316 (Peritoró) - na BR-135/MA.  

  Leia-se: 

  Ação: 7W84 - adequação do trecho rodoviário - 

trecho Estiva - entroncamento da BR-222 (Miranda do 

Norte) na BR 135. 

  Anexo relativo às emendas coletivas de 

remanejamento - pela aprovação e aprovação parcial. 

  Autor: Bancada do Mato Grosso 

  Emenda: 71120001 

  Onde se lê: 

  Ação: 7W65 - Estudos e projetos para adequação 

de trecho rodoviário Cáceres - Diviva/MT/RO - na BR 

174/MT. 

  Leia-se: 

  Ação: 7L94 - estudos e projetos para adequação do 

trecho rodoviário - Barra do Garças - Cáceres - na BR 

070/MT. 

Brasília, 8 de dezembro de 2015. 

Senador Raimundo Lira” 

 Esta é a errata, Sra. Presidente. Os destaques... 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, eu gostaria apenas de 

agradecer à Consultoria desta Comissão por haver corrigido. Foi naquela hora em 
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que eu fiz a minha fala, e agora a Errata nº 1 veio corrigindo justamente aquilo que 

eu entendia que estava incorreto. 

 Quero agradecer ao Senador Hélio José por haver atendido ao nosso pedido. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - V.Exa. é muito atento e acompanha tudo, 

Deputado Hildo Rocha. Parabéns a V.Exa.! 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Obrigado. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Deve-se votar a errata, agora. 

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

votação a errata apresentada. 

 Deputado José Airton Cirilo, V.Exa. tem alguma indagação? 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

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

José Airton Cirilo não está na mesa. Eu peço que esclareçam. Nenhum destaque 

pode ser prejudicado por não se encontrar sobre a mesa. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nobre Senadora, nós temos aqui três 

destaques da bancada de Roraima. O do nosso nobre Deputado José Airton Cirilo 

não chegou aqui à mesa ainda. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sra. Presidente, está aqui a 

cópia, eu a tenho aqui. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A cópia protocolada, por 

favor. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Eu tenho destaques à emenda 

007, 7100... Está tudo igual aqui. Emenda 71070012.  

(Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.)  

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Transportes. O que ele está 

lendo, não é sobre transportes? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É sobre transportes.

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Houve um pequeno atraso aqui. 

 (Pausa.) 

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

números dos destaques oferecidos por V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Obrigado. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos votar a primeira 

errata? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ NUNES - Presidente, eu gostaria de chamar 

atenção para o Destaque nº 14, que é de um anel viário em minha cidade. É 

inclusive de uma emenda de bancada assinada também pelo Deputado José Carlos 

Araújo. Eram 40 milhões de reais em recursos, que foram reduzidos para 14 milhões 

de reais. Peço que se veja a possibilidade de aumentar alguma coisa, pelo menos 

para que seja construída a primeira etapa. Com 20 milhões ou 25 milhões, seria 

possível iniciar essa obra. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sr. Relator, pergunto se 

V.Exa. ouviu. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Nobre Deputado, por gentileza, V.Exa. 

poderia repetir? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ NUNES - Eu me referi ao Destaque nº 14, que se 

destina a um anel viário de minha cidade. Inclusive, é uma emenda de bancada de 

40 milhões de reais, que foi reduzida para 14 milhões. Portanto, se houvesse a 

possibilidade de ampliar um pouco esse valor, seria bom, pelo menos para que seja 

feita a primeira etapa. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Qual é a cidade de V.Exa.? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ NUNES - Euclides da Cunha, na Bahia. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Na Bahia, o.k. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ NUNES - É a melhor cidade do Brasil. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Eu queria encaminhar a V.Exa., Senadora 

Rose de Freitas, que eu vou conversar com o Senador Raimundo Lira, e vamos 

suspender também para as 16 horas — conforme o Danilo suspendeu o dele — a 

apreciação dessas... Porque chegaram agora aqui destaques. 

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

votação apenas a errata. E V.Exa. tem prazo até às 16h para que possa refazer o 

relatório. 

 Vamos colocar em votação, na Câmara dos Deputados, a errata apresentada 

pelo Relator ad hoc. 

 Aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
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 Aprovada. 

 Em votação no Senado federal. 

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

 Aprovada. 

 A Errata à área temática nº 1 foi aprovada. 

 Vamos fazer a discussão da saúde, pois o nosso Relator está presente. E 

vamos encerrar os destaques do PPA. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Peço que me inscrevam, por gentileza. 

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

Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Cara Senadora Rose de Freitas, 

Presidente da nossa Comissão, caro Relator João Arruda, eu represento aqui o 

Estado de São Paulo, como coordenador da bancada de São Paulo, e queria 

solicitar ao nosso Relator que atenda — parcialmente, pelo menos — os destaques 

que apresentei pelas emendas de São Paulo. 

 Veja, nós temos na bancada de São Paulo 20 emendas. Temos aqui o 

número mínimo de 15 e o máximo de 20, independentemente do tamanho de cada 

Estado da Federação. E temos que ainda considerar 3 emendas de remanejamento. 

Eu estou colocando esses números das emendas para situar que a bancada decidiu, 

mesmo com o número reduzido de emendas, apresentar 9 emendas na área da 

saúde. Então, veja que a bancada de São Paulo decidiu que deveria priorizar a área 

da saúde. Repito: das 17 emendas que nós temos — porque 3 são de 

remanejamento —, entre as de apropriação, 9 emendas são na área da saúde. 

 E por que as emendas foram apresentadas na área da saúde? Porque nós 

temos em São Paulo vários hospitais que prestam serviço à população de São Paulo 

e prestam serviço à população de todo o País. Eu posso citar aqui o Hospital de 

Câncer da Fundação Amaral Carvalho, de Jaú; o Hospital de Câncer de Barretos; o 

Incor — Instituto do Coração, em São Paulo; o Hospital das Clínicas, também de 

São Paulo. Nós temos a característica, caro Deputado João Arruda, de receber, em 

São Paulo, não só as pessoas do nosso Estado, mas também pacientes oriundos, 

eu diria, de quase todos os Estados da Federação. E evidentemente fazemos isso 
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sem nenhuma ressalva; fazemos porque entendemos que São Paulo dispõe de um 

equipamento de saúde importante. 

 Ao observarmos as alocações de recursos para as emendas de São Paulo, 

nós verificarmos que São Paulo ficou com 53 milhões de reais para as nove 

emendas apresentadas. E eu não quero discutir aqui se São Paulo merece mais ou 

merece menos, se há outros Estados que têm mais recursos. Na verdade, pelas 

características, pela quantidade populacional, pelo fato de atender populações de 

outros Estados, eu pediria a V.Exa. que pudesse dedicar-lhe um carinho especial. 

Eu acho que atender as emendas de São Paulo, especialmente as que dizem 

respeito aos hospitais especializados, que acabam atendendo a população de todo o 

País, é uma forma também de distribuir melhor os recursos da área da saúde. 

 Então, o meu pleito, caro Deputado João Arruda, é no sentido de que V.Exa. 

se sensibilize com essa realidade. Nós não estamos aqui querendo nenhum 

privilégio para o Estado de São Paulo, mas é fato notório, verdadeiro, que nós 

atendemos a população de vários outros Estados da Federação. Não é justo, no 

meu entendimento, que as nove emendas da bancada somem 53 milhões de reais, 

quando nós temos Estados da Federação cujas emendas somam 150, 120, 130 

milhões de reais. Mesmo que fôssemos aquinhoados com o mesmo valor de alguns 

Estados, ainda não seria justo. Se nós ficarmos com esse valor, então, a injustiça 

acabará sendo maior. Nós queremos que haja um olhar especial de V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente... 

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

Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu compreendo o grande esforço do Deputado João Arruda, Relator da 

Área Temática da Saúde, e a pressão que recebe. Essa é uma área que consegue 

congregar todos os interesses, eu não tenho nenhuma dúvida. Sei também das 

dificuldades que S.Exa. enfrentou para construir esse orçamento, que já vem com 

um corte relativo ao do ano passado. 

 Mas eu queria fazer um apelo. Fiz o Destaque nº 12, uma emenda da 

bancada do Tocantins pelo Hospital Geral de Palmas. É o único hospital de maior 
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porte do Estado inteiro. Pela posição do Estado do Tocantins, ele atende também a 

várias cidades de Mato Grosso, do Maranhão, do Piauí. Faço também um apelo 

nesse esforço. Eu sei que, entre o que foi solicitado e o que foi atendido por S.Exa., 

existe uma distância muito grande. Eu pediria que, pelo menos, desse condições ao 

hospital. Hoje, infelizmente, dentro do Hospital Geral de Palmas, pessoas estão 

internadas em um hospital de lona. Lembro que Tocantins é um Estado muito 

quente. Além disso, cerca de 400 pacientes às vezes ficam nos corredores desse 

único hospital que tem a cidade de Palmas. 

 Então, faço esse apelo, nesse esforço, se for possível S.Exa. atender-nos. 

Com 5 milhões, não conseguimos nem começar a mexer, a dar andamento à obra, 

que está paralisada, no hospital de Palmas. O Governo do Estado é um governo do 

PMDB, não é da minha base. A minha preocupação é com a saúde no Estado do 

Tocantins. 

 Muito obrigada, Sra. Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Gostaria de cumprimentar todos os 

Parlamentares presentes e dizer da dificuldade que realmente nós tivemos em 

trabalhar com essas emendas de bancada e emendas de Comissão 

 Nós tivemos cerca de 400 milhões de reais para atender todo o Brasil. Foi 

preciso estabelecer alguns critérios, sim. Nós fizemos o nosso trabalho de acordo 

com o número de emendas. São Paulo tem um número alto de emendas. É por isso 

que teve a indicação de 53 milhões de reais — é claro que ele precisa mesmo, pelo 

tamanho do Estado —, um valor maior do que o dos outros Estados. 

 Eu vi aqui que os destaques de V.Exa. e da coordenação da bancada de São 

Paulo são quase todos direcionados à média e alta complexidade. V.Exa. deve ter 

acompanhado a forma com que trabalhamos o orçamento da saúde nos últimos 

dias. Na semana passada, nós tínhamos 100 bilhões de reais para o orçamento da 

saúde, e, graças a uma que fizemos na votação do PLN 1, à sensibilidade da 

Presidente da Comissão e do Relator-Geral, nós conseguimos aumentar o valor do 

orçamento para 107 bilhões de reais. Houve aquela discussão sobre a repatriação. 

Eles aumentaram a receita líquida da repatriação de 10 bilhões para 20 bilhões de 

reais no ano que vem, mas não direcionaram aquele recurso. 
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 O que aconteceu? Houve, Deputada Professora Dorinha — está no item 9 do 

relatório —, o compromisso do Relator-Geral de, depois do relatório setorial 

apresentado, acrescer ao orçamento quase 4 bilhões de reais, além de não aceitar o 

corte sugerido pelo Governo Federal, que é o corte de 3,8 bilhões de reais. É daí 

que vem esse dinheiro que conseguimos acrescer ao orçamento. 

 Esse dinheiro será para média e alta complexidade. Então, eu me 

comprometo a levar esses destaques de São Paulo para o Relator, a fim de que 

possamos direcionar o dinheiro para melhorar a média e alta complexidade de São 

Paulo, de acordo com as emendas e os pedidos de V.Exa. 

 A Deputada Professora Dorinha pede um remanejamento que é possível 

fazer, pequeno. Nós podemos atendê-lo parcialmente tirando da Comissão de 

Assuntos Sociais. Para não dizer que há dois pesos e duas medidas aqui, ela pede 

10 milhões de reais a mais para um hospital. São dois hospitais que serão atendidos 

no Tocantins: um receberá 15 milhões e outro receberá 25 milhões — 10 milhões a 

mais. Por que Comissão de Assuntos Sociais? Exatamente porque o Relator já 

assumiu o compromisso de aumentar o orçamento, de engrossar, de acrescer o 

valor indicado nas emendas da Comissão de Assuntos Sociais, que nós colocamos 

aqui e será direcionado para atender também o orçamento da FUNASA. 

 Para V.Exas. terem uma ideia, a FUNASA tinha um orçamento, que teve em 

média durante os últimos anos, de 1 bilhão de reais por ano. Este ano, o orçamento 

previsto pelo Governo e pelo Ministério do Planejamento foi de 70 milhões de reais 

— 70 milhões de reais! Nós conseguimos aumentá-lo, com o remanejamento aqui, 

inclusive utilizando as emendas coletivas, para atender o mínimo, que é saneamento 

básico. 

 Na verdade, é preciso reverter isso, Deputada Rose de Freitas, ou melhor, 

Senadora Rose de Freitas — S.Exa. foi Deputada comigo, então a chamo de 

Deputada de vez em quando —, é preciso reverter isso. Em qualquer lugar do 

mundo, saneamento básico é prevenção da saúde, é saúde pública, e sai do 

orçamento da saúde. Aqui no Brasil, não; aqui no Brasil, infelizmente, é outro 

orçamento, que é negociado pelo Ministro da Saúde e que teria que, em tese, ter 

sido negociado pelo Ministro da Saúde, e não o foi. 
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 Então, nós temos lá 70 milhões de reais, que nós conseguimos aumentar, 

com muito esforço aqui, para 400 milhões de reais, o que está muito longe, muito 

aquém do desejável, que seria 1 bilhão de reais, e, com as emendas individuais, 

fazer ir para 700 milhões de reais. O mesmo compromisso eu gostaria de fazer — eu 

o estou fazendo com V.Exa. nesta conversa e tenho certeza de que a Presidente da 

Comissão também fará um esforço comigo junto ao Relator-Geral — com o Ceará e 

outros Estados que têm destaques direcionados para média e alta complexidade, 

porque o dinheiro do Relator da média e alta complexidade acabou. O dinheiro que 

nós teremos será o acrescido pelo Relator na negociação que nós fizemos na 

semana passada. 

 Se não fosse o esforço desta Comissão, dos Deputados da Frente 

Parlamentar da Saúde, nós não teríamos nem esse dinheiro para negociar com o 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Deputado João Arruda, nós 

fizemos quatro destaques para a saúde: um é para a manutenção das unidades 

básicas de saúde no Estado do Ceará, outro para a Prefeitura de Fortaleza, outro 

para média e alta complexidade. Eu gostaria que V.Exa. também levasse em 

consideração, tendo em vista o que V.Exa. acabou de colocar com relação à 

FUNASA, que nós tínhamos feito uma emenda para a FUNASA de 150 milhões de 

reais e estamos apresentando esse destaque porque ficou no seu relatório só 1 

milhão de reais. Nós gostaríamos que V.Exa. pudesse repactuar também esse da 

FUNASA para a bancada do Ceará. Veja o que V.Exa. pode repactuar, já que a 

FUNASA... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - O dinheiro do PAC será gerenciado e 

administrado pelo GEPAC. O que veio do PAC para o orçamento da FUNASA é 70 

milhões de reais; ela tinha 1 bilhão no ano anterior. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Mas esse, da FUNASA, é para 

abastecimento de água, para a questão... Vocês sabem que nós estamos vivendo 

uma situação de calamidade. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA  - Mas esse é PAC? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Não, dentro da programação da 

FUNASA, a bancada colocou. Do PAC, o que nós colocamos foi da alta e média 
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complexidade, da saúde. Esse é dentro da programação. Nós pedimos 300 milhões, 

e gostaria que V.Exa. pudesse nos aquinhoar com alguma parcela desse recurso. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - A informação que eu estou recebendo 

aqui é que toda destinação de recurso para água e esgoto da FUNASA tem como 

fonte o PAC — Plano de Aceleração do Crescimento. Não tem outra fonte de água e 

esgoto que não seja do PAC, então esse dinheiro é do PAC. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Mas isso aí foi colocado dentro 

do PAC? Não, porque foi emenda da bancada do Ceará. Entendeu? Então, assim 

como V.Exa. atendeu a uma demanda local para contemplar a FUNASA, gostaria 

que V.Exa. pudesse nos contemplar também, aumentando esse recurso, porque é 

muito importante, considerando a gravidade da situação da estiagem que estamos 

vivendo no Estado. E o do PAC não contempla, porque os recursos do PAC, da 

FUNASA, embora sejam também para abastecimento de água e para questão de 

saneamento envolvendo água e esgoto, nós estamos vivenciando uma fase muito 

grave, são 4 anos em que a FUNASA cumpre um papel muito importante na questão 

de perfuração de poços, e a FUNASA é um dos órgãos que têm tecnologia, 

sobretudo para pequenos Municípios, e pequenos sistemas de abastecimento de 

água que não estão contemplados dentro do PAC. 

 Por isso, eu faço esse apelo para ver se V.Exa. pode nos contemplar melhor, 

com algum recurso, em função de que só ficou 1 milhão dos 300 milhões que nós 

colocamos. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Caro Relator, eu só quero dizer a 

V.Exa. que as emendas da bancada de São Paulo, veja, vão ao encontro daquilo 

que eu disse: são realmente para as entidades que prestam serviço de alta e média 

complexidade. Nós vivemos uma realidade hoje em que a assistência básica é feita 

pelas Prefeituras Municipais — a duras penas, registre-se aqui, as Prefeituras 

assumem esse encargo que é muito acima da sua obrigatoriedade de 15% da 

receita; há prefeituras em São Paulo que gastam 25%, até 30% da sua receita na 

área da saúde — e também pelo Estado. 

 Mas, tendo em vista a característica que eu acabei de relatar desses hospitais 

que são referência no Brasil, como o Hospital do Câncer e o Instituto do Coração, 

eles realmente acabam atendendo à população de todo o País, e deve ser assim 
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mesmo; nós defendemos isso, não somos contrários. Mas é preciso que haja 

reconhecimento por aquilo que é feito em São Paulo em benefício de toda a 

população brasileira. 

 Por isso a nossa insistência em melhorar os recursos das emendas aqui 

colocadas pela bancada de São Paulo. Se V.Exa. se dispõe inclusive a ajudar, eu 

agradeço, vamos conversar juntos com o Relator-Geral do Orçamento para que os 

recursos na área de alta e média complexidade possam ser melhorados. É uma 

questão de justiça. Nós estamos atendendo não só à população de São Paulo 

nessas instituições, especialmente instituições que são referências no Brasil todo, e 

não é justo que não recebamos por parte do Governo Federal os recursos 

necessários para isso. 

 Então, queremos contar realmente com V.Exa. para que possamos, na 

segunda etapa, melhorar a situação especificamente por essas características que 

acabei de salientar. 

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

Relator. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - V.Exa. tem toda razão, tem o meu 

apoio, a minha solidariedade. E vamos trabalhar juntos para tentar resolver isso com 

o Relator, marcando uma reunião com ele e com a Presidência da Comissão para 

discutir aquilo que é de média e alta complexidade e que vai ficar a cargo do Relator, 

que foi definido inclusive na negociação que nós fizemos na semana passada. Se eu 

tirar esgoto e água do Ceará e colocar para execução, ele vai passar pelo PAC. A 

ação será do plano. Agora, se eu fizer o mesmo remanejamento que fiz — eu abri 

uma exceção, com muito custo, para a Deputada Dorinha, para um valor muito 

pequeno —, vou tirar da FUNASA da mesma forma, vou trocar seis por meia dúzia.  

 Então, faço um apelo a V.Exa. para que confie no meu esforço junto à 

FUNASA, porque seria tirar do orçamento da FUNASA para colocar um orçamento 

carimbado para a FUNASA, para o Ceará. Nós podemos fazer a mesma coisa 

dialogando com a FUNASA e com o Relator, porque a ação... Na verdade, nem é 

FUNASA, porque isso aqui é o GEPAC — Grupo Executivo do Programa de 

Aceleração do Crescimento. . Quem vai definir é o GEPAC. Não é nem a FUNASA 

que vai decidir sobre essa ação.  
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 Então, eu faço um apelo a V.Exa. para que nós aprovemos e façamos aqui a 

discussão do relatório dentro dessas condições, para que depois possamos 

trabalhar junto com o Relator-Geral e com a Presidente da Comissão e, quem sabe, 

aumentar a destinação desse recurso. Não tem como carimbar para o Ceará, porque 

é um recurso, uma ação que será administrada pelo GEPAC, e não pela FUNASA.  

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sim, primeiro, eu quero dizer a 

V.Exa. que sou um homem de bom senso e vou acatar a orientação, mas alerto que 

eu vejo isso com muita preocupação, porque, da forma como está sendo conduzido 

o Orçamento, com tudo engessado, daqui a pouco nós não teremos autonomia para 

botar nenhum tipo de programação dentro do Orçamento. Entendeu? Essa questão 

é preocupante. Se as coisas já vêm engessadas por parte do Executivo e esta 

Comissão, o Congresso não vai ter poder de remanejar e colocar dentro de uma 

programação que possa levar em conta as prioridades de cada Estado, isso se torna 

muito preocupante. 

 Eu vou acatar, mas apelando também para que V.Exa. possa realmente, junto 

ao Relator, conosco, tentar refazer isso, para sairmos desse emaranhado, para que 

não fiquemos tão engessados. Como são demandas da bancada, portanto do 

Estado, têm que ser levados em consideração pelo Relator-Geral esses nossos 

destaques.  

 Por isso, vou acatar a sugestão de V.Exa. junto ao Relator-Geral, no sentido 

de que ele venha a se sensibilizar e acatar, pelo menos parcialmente, alguns 

destaques nossos.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Eu não posso acatar parcialmente. A 

proposta é boa, a sugestão é boa. Inclusive, Sra. Presidente, quanto a esse 

orçamento engessado, que é do PAC, principalmente, mudaram as regras na LDO. 

Agora, tudo o que é do PAC também tem que ter autorização do Congresso. A 

decisão será do PAC, mas depois volta para o Congresso, para uma decisão sobre 

a destinação dos recursos. Então, houve avanço nisso também. 

 Agora, com o Orçamento engessado e com pouco recurso, como V.Exa. 

sabe, realmente fica difícil para o Relator. Mas eu vou indicar para o Relator. Vamos 

fazer a mesma reunião com o coordenador da bancada em São Paulo, Deputado 
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Milton, para que possamos priorizar esses destaques e essas indicações que V.Exa. 

está fazendo aqui também. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Muito obrigado.  

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

queira discutir, vamos passar à votação do relatório da Saúde. Vamos ressalvar os 

destaques, lembrando também ao Relator que S.Exa. aprovou parcialmente o 

Destaque nº 12.  

 Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados, primeiro, o relatório 

do Deputado João Arruda. 

 Os Srs. Deputados que são a favor do relatório do Deputado João Arruda 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

 Aprovado.  

 Passemos à votação no Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que forem a favor permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado, ressalvados os destaques.  

 Nós temos aqui um requerimento para votação em globo dos destaques 

rejeitados.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

preciso pedir para ser votado separadamente o Requerimento nº 12, de minha 

autoria? 

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

V.Exa. está ressalvado, por ter sido aprovado parcialmente.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Obrigada.  

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

aprovar o requerimento para votação em globo dos destaques rejeitados. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que forem a favor permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 
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 Os Srs. Senadores que forem a favor permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

 Aprovado.  

 Passamos à votação em globo dos destaques rejeitados. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

 Aqueles que forem pela rejeição dos destaques, conforme o Relator 

apresentou, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados. 

 Em votação no Senado Federal. 

 Aqueles que forem pela rejeição dos destaques conforme o Relator 

apresentou permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Rejeitados.  

 Fica ressalvado o Destaque nº 12, da Deputada Professora Dorinha, que foi 

aprovado parcialmente.  

 Vamos colocar em votação a aprovação parcial do Destaque nº 12, da 

Deputada Dorinha.  

 Aqueles que aprovam, na Câmara dos Deputados, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Aprovado parcialmente na Câmara. 

 Em votação no Senado. 

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

 Aprovado parcialmente.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Aprovado parcialmente não, atendido parcialmente, não é? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aprovado parcialmente. 

Não existe essa palavra “atendido” no relatório.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, eu tenho uma reunião daqui a 

pouco. Eu agradeço se V.Exa. puder votar o Relatório de Minas e Energia. 

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

Parabéns ao Deputado João Arruda, pelo trabalho executado e pela dedicação 

absoluta que teve com esse trabalho na área da saúde.  
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Também agradeço ao Deputado João Arruda pela boa vontade.  

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Também parabenizo o Deputado João 

Arruda pelo belíssimo trabalho feito na relatoria setorial da saúde.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Eu agradeço à Presidente Rose, ao 

Relator-Geral, ao nosso Líder do PMDB aqui na Comissão de Orçamento, Deputado 

Hildo Rocha, a todos os Parlamentares e, principalmente, aos técnicos da Comissão 

de Orçamento, que foram fundamentais, nesses últimos dias, para que pudéssemos 

dar celeridade ao processo de construção desse relatório.  

 Muito obrigado a todos e parabéns! 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Vamos para o PPA agora. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Relatório Setorial da 

Área Temática IX — Minas e Energia. 

 Para concluir, tem a palavra o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não houve destaque, mas há uma Emenda do 

Relator. Vou ler a justificativa da Emenda do Relator: 

  “Com fulcro no art. 144, III, da Resolução n.º 1, de 

2006-CN, a presente Emenda de Relator objetiva 

operacionalizar a formação da reserva para cumprimento 

da meta de superávit primário a que se refere o item 22.2 

da Parte Especial do Parecer Preliminar. O valor desta 

emenda, de R$ 555.556,00, corresponde a 10% do total 

de cancelamentos efetivados pela relatoria setorial da 

Área Temática IX — Minas e Energia.” 

 Era só isso, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nos termos do art. 25, 

da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, solicito autorização do Plenário 

para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas em 

relação à emenda apresentada ao Relator Setorial.  

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

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

 Aprovada. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2657/15  08/12/2015 
 
 

 105

 Em votação no Senado Federal. 

 Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)  

 Aprovada.  

 Nós queríamos dizer que não foi apresentado destaque ao relatório. Vamos 

passar à votação.  

 Em votação o Relatório Setorial da Área Temática IX — Minas e Energia. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado.  

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado.  

 Deputado Izalci, muito obrigada. 

 Pediria ao Deputado Wadson Ribeiro para tomar assento à mesa. 

 Relatório de Ciência e Tecnologia... É o dele. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em relação ao PPA, 

houve nove destaques. Como eu encerrei o prazo agora, o Relator está tomando 

ciência dos destaques para que possamos votar logo em seguida. 

 Com a palavra a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu queria fazer uma sugestão: após a leitura do relatório e votação, que 

pudéssemos fazer um intervalo de meia hora para nós comermos alguma coisa. 

(Riso.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O estômago já encostou 

na parede, não é?. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - É, e 

ainda há uma previsão longa. 

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

S.Exa., que foi um dos primeiros a chegar aqui, vamos dar a palavra para que faça a 

leitura da área temática. 
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 Há um lanche pronto lá para V.Exas. Há pão seco com salame. 

 A temática hoje é de Ciência e Tecnologia e Comunicações. 

 O Deputado Wadson Ribeiro está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Presidente, é o seguinte:  

 “Da Relatoria da Área Temática VIII, Ciência e Tecnologia e Comunicações, 

sobre o Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, que estima a receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2016, no tocante aos Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações.” 

 Aqui, Presidente, se V.Exa. me permitir, eu vou direto às emendas e ao voto 

do Relator, para não... 

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

 Eu só quero, se possível, a manifestação do Plenário no sentido de se há 

intenção de fazer destaques no relatório de Ciência e Tecnologia. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

queria fazer uma pergunta ao Relator. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois não, pode fazer a 

pergunta. 

 Se não houver destaques, nós podemos ler o voto e votar logo em seguida. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, Sr. Relator, eu queria fazer uma pergunta direcionada aos recursos do 

FUST e FISTEL, dos fundos específicos para a área de Comunicação e Ciência e 

Tecnologia. 

 É de conhecimento nosso que os fundos são usados inclusive além do 

superávit primário e tem sido apontado pelo TCU de uso indevido. Eu queria saber 

como é que o Relator tratou desse recurso, porque existe uma revisão em 

andamento pelo Ministério das Comunicações. Eu queria saber como isso foi tratado 

no orçamento, se houve algum tratamento específico do ponto de vista orçamentário 

dos fundos específicos da área de Comunicação: FUST, FISTEL... Passam de 40 

bilhões. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Eu vou ler rapidamente e ao final 

nós... Pode ser? 
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 “Das emendas apresentadas. Foram apresentadas 115 emendas à 

programação dos Ministérios que integram esta Área Temática VIII, sendo 96 

individuais e 19 coletivas. As Bancadas Estaduais apresentaram 12 emendas e as 

Comissões Permanentes apresentaram 7 emendas. Todas as emendas 

apresentadas foram de apropriação. 

 Dos recursos para atendimento das emendas. Para atendimento das 

emendas individuais apresentadas nesta Área Temática VIII, foram utilizados 

recursos destinados a essa finalidade, conforme disposto no item 17.I, do Parecer 

Preliminar, Parte Especial. Já para atender as emendas coletivas de apropriação, 

esta relatoria utilizou os recursos transferidos pelo Relator-Geral, conforme previsto 

no item 18.1, do mencionado Parecer, no montante de R$ 89. 776.632. 

 Vale ressaltar que, apesar da autorização expressa nos itens 21 e 24 do 

Parecer Preliminar, Parte Especial, para que os relatores setoriais efetuassem cortes 

na programação das respectivas áreas, decidimos preservar integralmente a 

proposta orçamentária dos Ministérios componentes desta área temática.” 

 Ou seja, nós não alteramos a programação que veio dos Ministérios e 

trabalhamos a relatoria fundamentalmente com os 89 milhões destinados pelo 

Relator-Geral. 

 “Os dados sobre o número e o valor das emendas coletivas e individuais de 

apropriação propostas e aprovadas estão demonstrados na tabela (...)” 

 É uma tabela que está no relatório de número de emendas e valores. 

 “Das emendas individuais. Todas as emendas individuais foram analisadas, 

ajustadas quando necessário, e atendidas exatamente no valor solicitado. Entre as 

programações dos ministérios desta Área Temática VIII, as iniciativas que mais 

receberam atenção dos senhores parlamentares foram as seguintes ações 

governamentais: apoio a projetos e eventos de educação, divulgação e 

popularização da ciência, tecnologia e inovação, fomento à pesquisa e 

desenvolvimento voltados à inovação e ao processo produtivo, apoio a projetos de 

inclusão digital e apoio à extensão tecnológica para inclusão social e 

desenvolvimento sustentável. 

 Das emendas coletivas. Na análise das emendas coletivas (comissões e 

bancadas estaduais) procuramos observar, além do mérito de cada proposição, a 
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adequação das emendas às normas legais e regimentais, como também às 

orientações do Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE. 

 Cientes da impossibilidade de conseguir aprovar integralmente as demandas 

apresentadas pelas bancadas, procuramos adotar critério norteador para a 

distribuição dos recursos disponíveis de modo a atender aos diversos Estados da 

forma mais homogênea possível. 

 Dessa forma, optamos por atender apenas uma emenda por bancada 

estadual e por comissão, rejeitando não por mérito, mas por falta de recursos, 

apenas três emendas por conta deste critério. Além disso, priorizamos os projetos 

de implantação de infraestrutura para prestação de serviços de comunicação de 

dados, por meio da Telebrás, e de construção da Fonte de Luz Síncrotron de 4ª 

Geração, por entender que possuem maior relevância e terão maior impacto positivo 

para a população em geral e para a comunidade científica, respectivamente. Assim, 

as ações relacionadas a tais projetos tiveram uma majoração de dotação 

consignada, sem prejudicar as demais emendas, para as quais optou-se por uma 

distribuição equitativa. 

 Ajustes técnicos. Quando da elaboração dos respectivos pareceres, várias 

emendas foram ajustadas, ou para adequá-las às normas vigentes, ou para corrigir 

inadequações técnicas. De todo o modo, restou preservada a intenção manifestada 

pelos autores nas justificativas das emendas. Na maioria dos casos, contatamos os 

gabinetes dos senhores parlamentares ou dos representantes das bancadas e das 

comissões, que encaminharam solicitações de alteração por meio do sistema 

destinado a essa finalidade (...). 

 Para cumprir o disposto no item 5 da Parte Especial do Parecer Preliminar, 

foram efetuadas seis emendas de relator setorial no orçamento de investimento em 

decorrência da aprovação de emendas destinadas ao aumento de capital da 

Telebrás. 

 Voto do Relator. 

 Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, na 

forma apresentada pelo Poder Executivo, relativamente aos órgãos orçamentários 

integrantes da Área Temática VIII com as alterações decorrentes das emendas 

aprovadas e das aprovadas parcialmente. 
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 Sala de Comissões. 

 Deputado Wadson Ribeiro, Relator Setorial.” 

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

Setorial da Área Temática VIII. 

 Não há destaques. Eu pergunto se podemos colocar em votação o relatório 

na forma apresentada. Deputada Gorete Pereira. (Pausa.) 

 Então, vamos passar à votação. 

 Na Câmara dos Deputados. 

 Quem o aprova permaneça como se encontra. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 No Senado Federal. 

 Os que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Relator do PPA. 

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Sra. Presidente, peço 1 minuto. 

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

 O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Queria agradecer aos Deputados 

pela contribuição que obtive, tanto das bancadas quanto individualmente, para a 

confecção deste relatório. Também queria agradecer a confiança e o apoio para a 

aprovação deste importante Relatório Setorial, que trata de dois temas relevantes 

para o nosso País: ciência, tecnologia e inovação e também comunicações. 

 Obrigado. Parabéns, Sra. Presidente! 

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

parabenizamos V.Exa. pelo trabalho, pela assiduidade nos trabalhos da Comissão e 

pela colaboração sempre presente, o que contribuiu para a evolução dos nossos 

trabalhos.  

 Eu gostaria que estivesse presente no plenário o Deputado Zeca Dirceu. 

(Pausa.)  

 Deixem-me ver. Faltam os das áreas de educação, turismo e esporte. 

(Pausa.) 

 O Deputado entregou o relatório apenas, nós vamos colocar em votação a 

partir das 4 horas. 
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 O Deputado Zeca Dirceu está pedindo a suspensão por 5 minutos, vamos 

fazê-lo. Até as 2 horas é possível? Não, eu vou pedir por 20 minutos, só para fazer o 

lanche dos Deputados, senão os Deputados vão embora e não votam. 

 Está na mesa, por favor. O problema é que sai só do meu bolso esse lanche. 

Ficam o tempo todo pedindo lanche, lanche, lanche, lanche... (Risos.) 

 Está suspensa a reunião até as 2 horas, quando retornaremos ao PPA. Em 

seguida, vamos à votação relativa às áreas de esporte, educação e cultura.  

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reaberta a 15ª 

reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Nós estávamos na fase de discussão do relatório do Projeto de Lei nº 

06/2015, que institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016/2019. 

 V.Exa. leu o relatório todo? 

 Está em discussão o relatório do PPA. 

 Tem a palavra o Deputado Zeca Dirceu.  

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - Sra. Presidente, eu queria apenas 

acrescentar que foram feitos onze destaques. Desses onze destaques, eu estou 

acolhendo nove, aprovando os Destaques nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 11. 

Estou rejeitando o Destaque nº 10, que inclusive era um destaque de texto. O 

Destaque nº 08 foi considerado prejudicado porque já está contemplado na proposta 

de relatório inicial, que é o Destaque nº 8. Então, nós tivemos quase a totalidade dos 

11 destaques acolhidos integralmente porque um deles já estava acolhido no texto 

original. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. está com a 

palavra, Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nobre Senadora, 

integrantes da Comissão, inicialmente, nós queremos dizer do trabalho que vem 

tendo esta Comissão de fazer com que possamos votar essas matérias. O PPA é 

uma peça de suma importância para dar o direcionamento das obras estruturantes. 
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 O relatório do nosso Relator vem acolher várias emendas. Das três emendas 

que eu apresentei ao PPA, S.Exa. acatou duas de imediato e, na revisão, agora com 

destaque, um destaque de suma importância para a Região Nordeste. 

 Todos nós sabemos da dificuldade hídrica por que passa o Nordeste. Nós 

estamos pedindo à Comissão Externa sobre Transposição do Rio São Francisco que 

haja necessidade, sim, da transposição do Rio Tocantins para complementar a 

vazão, para garantir recursos hídricos para o Nordeste brasileiro no momento em 

que V.Exa. acolheu, fazendo revisão, para que nós possamos ter a elaboração do 

projeto. Vou deixar bem claro que não é a execução da obra física, até porque há 

necessidade de nós concluirmos as obras da transposição do Rio São Francisco 

para os Estados nordestinos já iniciadas e que estão em andamento. Esse 

destaque, essa emenda vem acolher esse projeto, essa ansiedade da bancada do 

Nordeste em ter incluso no PPA o projeto da transposição, da viabilidade da 

transposição de águas do Tocantins para suplementar essa região do Nordeste. 

 As outras emendas são mais da região metropolitana de Fortaleza. V.Exa. 

conhece a região metropolitana de Fortaleza, o desenvolvimento que está tendo 

essa região. 

 Há vários anos nós estamos repetindo uma emenda que é para o ramal do 

metrô de Fortaleza a Maranguape, que é justamente da cidade de Maracanaú, um 

distrito industrial de Fortaleza, que V.Exa. acolheu, a Maranguape, uma cidade 

turística e terra de Chico Anysio, para integrar a região metropolitana. Essa emenda 

ao PPA visa, quando da construção da conclusão do ramal, a conclusão do quarto 

eixo, que é justamente o trecho Maracanaú-Maranguape, para que nós possamos 

ter toda a região metropolitana interligada com o metrô. Então, V.Exa., também 

tendo a visão da necessidade de nós termos mobilidade urbana nas regiões 

metropolitanas, acolheu essa nossa emenda, com também outra emenda de suma 

importância. 

 O Governo já executou um projeto chamado Arco Rodoviário Metropolitano. O 

Arco Metropolitano cruza vários Municípios: Chorozinho, Barreira, Maranguape, 

Acarape, Guaiúba, até o Porto do Pecém, a fim de interligar a BR-116 à BR-020 e à 

BR-222. É mais uma rodovia estruturante. O Governo do Estado já fez o projeto, e 
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V.Exa. acolheu essa nossa emenda para dinamizar toda a economia da região 

metropolitana através da construção desse Arco Metropolitano. 

 Quero parabenizar e registrar o desempenho de V.Exa. nesta Comissão, 

como também o da nossa Senadora Presidente da Comissão. 

 Muito obrigado. 

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

Deputada Dorinha e, em seguida, o Deputado Gaguim. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, Sr. Relator, eu queria só agradecer a boa vontade. 

 Como eu disse, nos aspectos gerais nós conseguimos melhorar bastante o 

PPA em área que estou lidando diretamente, que é a educação. Agora V.Exa. 

acolheu algumas emendas com pequenas adequações que nós apresentamos como 

destaque. 

 Eu gostaria de reforçar essa boa vontade, em especial em relação à questão 

do CAQi, que eu já disse inicialmente, e à questão da educação profissional 

também. O próprio Ministério da Educação aceitou a sinalização, e nós esperamos 

que, do ponto de vista orçamentário, o País possa se reorganizar, realmente ter 

recursos para implementar o que nós conseguimos de avanço no Plano Nacional de 

Educação e ter aproximação com as metas já definidas. Agora o PPA está se 

alinhando ao cumprimento das metas. 

 Quero só agradecer a boa vontade. 

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

Deputado Carlos Gaguim. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, quero 

só parabenizar o Relator por ter acatado emenda nossa ao PPA para o Hospital de 

Urgência de Palmas, obra muito importante para o Estado do Tocantins, e emenda 

para a ampliação do acesso aquaviário e terrestre até o Ecoporto Praia Norte.  

 Outra emenda acatada, da agricultura, é para concluir o projeto de irrigação e 

uma legislação sobre os projetos hídricos existentes no Estado, que estão 

paralisados. A melhoria da infraestrutura do turismo e desenvolvimento também foi 

acatada.  
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 Quanto à ZPE — Zona de Processamento de Exportação, implantação da 

zona e processamento de dados da ZPE, que aprovamos na Comissão de Finanças 

e Tributação. A ZPE agora vai ter condições de funcionar. Então, quero parabenizar 

o trabalho do Deputado. Todas as emendas foram de importância para o Tocantins e 

para o Brasil. Muito obrigado. 

 E quero parabenizar a minha Presidente. Agora, já vou fazer um discurso 

parabenizando a Senadora, pelo trabalho, pela dedicação com que vem conduzindo 

esta Comissão. Então, parabéns e muito obrigado! 

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

Deputado Hildo Rocha. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, quero apenas 

agradecer e parabenizar o Relator pela Relatoria que foi feita. Para o Maranhão, 

foram acatadas as sugestões feitas por este Deputado. A BR-402, que liga 

Sobradinho, que é um povoado de Barreirinhas, até o povoado de Barro Duro, no 

Município de Tutoia, foi acatada. Ela completa a rota das emoções, é uma BR de 

grande importância. Esse trecho precisa ser implantado. 

 Agradeço ao Deputado Zeca Dirceu, por ter atendido aos nossos pleitos e por 

ter colocado, no seu relatório, esse benefício para o Maranhão. Muito obrigado.

 Parabenizo, também, a Consultoria da Casa, pelo belíssimo trabalho. É o 

Brasil que vai ganhar com isso. 

 Parabenizo, também, a condução da Presidente, Senadora Rose de Freitas. 

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

Relator, para que ele possa explicitar qual foi a forma da distribuição do seu parecer 

em relação aos destaques. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Quero fazer um esclarecimento adicional 

sobre a maneira como foram aprovados os 9 destaques. Nós tivemos a aprovação 

total dos Destaques nº 1, nº 3, nº 4, nº 6, nº 7 e nº 11, e tivemos a aprovação parcial 

dos Destaques nº 2, nº 5 e nº 9. Houve uma pequena mudança, mas que contempla 

toda a ideia do Parlamentar que fez o referido destaque.  

 O Destaque nº 10 foi rejeitado, de acordo já, inclusive, com quem havia 

proposto, e o Destaque nº 8 ficou prejudicado porque ele já estava inserido no 

relatório, apresentado há poucas horas. 
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 Quero fazer aqui, também, os agradecimentos não só aos Parlamentares que 

fizeram os seus destaques e os tiveram acolhidos, mas a todos os demais 

Congressistas que fizeram aqui um conjunto muito grande de emendas. Lembro, 

mais uma vez, que nós tivemos no Plano Plurianual — PPA, aprovado há 4 anos, 

1.691 emendas rejeitadas, sendo que, neste PPA, restaram apenas pouco mais de 

40 emendas rejeitadas. Uma grande parte delas foi acolhida integral ou 

parcialmente. 

 Quero agradecer, também, a todos os Parlamentares que compreenderam a 

necessidade de, em algumas emendas, fazer a aprovação parcial, até para poder 

adaptar os textos à lógica do planejamento de todo o País, e não à lógica específica 

de detalhar uma única cidade, um único trecho, um único Estado.  

 Acredito que nós demos uma grande contribuição para o País. Vou reafirmar 

aqui as palavras da Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, que colaborou 

bastante com o nosso trabalho. Este PPA dá um peso muito maior, reforça um 

trabalho fantástico que foi feito em relação ao Plano Nacional de Educação. Nós 

vamos ter agora mais uma lei, muito consistente, muito importante para o País, em 

que as metas, os desafios da educação estão muito bem detalhados, estabelecidos. 

É claro que todos nós, que somos apaixonados pela educação, vamos lutar para 

que o cumprimento se dê já a partir do ano que vem e, em especial, em 2017, em 

2018 e em 2019. 

 Quero agradecer à Presidenta Rose de Freitas, que teve muita paciência na 

condução dos nossos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Só quero fazer um 

pedido ao nosso grande Relator, Deputado Zeca Dirceu, até para que fique 

registrada a readequação da emenda da transposição do Tocantins para o São 

Francisco. Nós sabemos que há necessidade de elaboração desse projeto, em 

virtude da questão hídrica do Nordeste. 

 O Ministro Gilberto Occhi está tocando a obra dos canais do São Francisco, e 

V.Exa., com a sua sensibilidade e com o seu conhecimento, possibilitou adequarmos 

essa emenda justamente para atender a toda bancada do Nordeste.  

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - É uma emenda, para esclarecer, 

individual do Deputado Raimundo Gomes de Matos, que, num primeiro momento, 
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nós acabamos rejeitando e agora ele fez um destaque, que é o Destaque nº 5, que 

foi atendido parcialmente, até porque vai se buscar, como primeira meta, a 

elaboração do projeto. É um grande projeto, é uma obra imensa, que, depois, é 

claro, pode ser acrescida nos anos seguintes como execução mesmo da referida 

obra da transposição do Rio São Francisco. 

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

Deputada Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA  - Eu também gostaria de me 

pronunciar e parabenizar. Eu acho que esse programa, principalmente esse 

programa de água do Tocantins para o São Francisco — que foi muito bem 

apresentado aqui pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos, com ajuda de outros 

— é uma coisa muito importante. Eu acho que a maioria dos programas realmente 

importantes está nesse plano. E o PPA já os contempla. Fiquei com pena só porque 

havia dois programas que nós gostaríamos que tivessem sido incluídos, mas a 

bancada do Ceará, que estava aqui, não os incluiu.  

 Eu quero parabenizar tanto V.Exa. como a Presidente da Comissão também, 

por estar conduzindo e terminando realmente essa árdua função, com galhardia. 

Tudo que ela começa ela termina muito bem. 

 Muito obrigada. 

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

Gorete Pereira. 

 Sendo assim, nós vamos solicitar autorização do Plenário para que nós 

possamos votar em globo, com o tipo do voto que o Relator apresentou nas 

votações parciais. Por favor, pode reler. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - Mais uma vez, então, para esclarecer. 

Foram 11 destaques. Nós estamos aprovando totalmente os Destaques nº 1; nº 3; nº 

4; nº 6; nº 7 e nº 11; com aprovação parcial dos Destaques nº 2; nº 5 e nº 9. Foi 

rejeitado o Destaque nº 10 e foi prejudicado o Destaque nº 8. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, vamos passar à 

votação do relatório do Deputado Zeca Dirceu. Vamos colocar em votação, 

ressalvados os destaques, naturalmente. 

 Na Câmara dos Deputados, em votação o relatório.  
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 Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Em votação no Senado Federal. 

 Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, ressalvados os 

destaques, na forma do tipo do voto designado pelo Relator. (Pausa.) 

 Em votação o requerimento de votação em globo na Câmara dos Deputados. 

 Os que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

 Em votação o requerimento de votação global no Senado. 

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

 Aprovado. 

 Passamos, então, à votação em globo dos destaques por tipo do voto Relator. 

 Em votação a proposta do Relator na Câmara dos Deputados; a proposta dos 

votos designados como estão no relatório. 

 Na Câmara dos Deputados. 

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

 No Senado Federal. 

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

 Aprovada. 

 Então, o relatório do plano plurianual; Relator: Zeca Dirceu. Eu peço... 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - Sra. Presidente, eu posso só fazer um 

complemento aqui? Eu queria só registrar o agradecimento na pessoa da Júlia, aqui, 

a todos os servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso 

Nacional, da Comissão, aos Assessores de cada um dos Congressistas, que tiveram 

uma participação ativa e à equipe do Governo Federal, em especial do Ministério do 

Planejamento, que desempenhou um trabalho importante, aqui, de auxílio, de 

entendimento e de colaboração. 

 Então, deixo registrado aqui a todos o meu agradecimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós passamos a palavra 

ao Relator-Setorial da Área Temática X. O Relator é o Senador Roberto Rocha, mas 

a Relatora será a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. Essa área é a 

área do esporte. 

 Com a palavra a Relatora-Setorial, Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Sra. 

Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de pedir licença para fazer a leitura do 

resumo do relatório. Estarei à disposição aqui para tirar dúvidas: 

 “Da Relatoria da Área Temática X - Esporte sobre o Projeto de Lei nº 7, de 

2015-CN, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 

de 2016, no tocante ao Ministério do Esporte. 

 Relator Setorial: Senador Roberto Rocha 

 1 - Introdução 

 Em atendimento ao disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), a Excelentíssima Senhora Presidente da 

República encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 325, de 

2015, na origem, o Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, que “Estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2016” (PLOA 2016). 

 (...) 

 4 - Das emendas apresentadas 

 Foram apresentadas 434 (quatrocentas e trinta e quatro) emendas à 

programação da Área Temática X, sendo 427 (quatrocentos e vinte e sete) 

individuais e 7 (sete) coletivas. As Bancadas Estaduais apresentaram 2 (duas) 

emendas de apropriação e as Comissões Permanentes, 5 (cinco). Não houve 

emenda de remanejamento. 

 4.1 - Dos recursos para o atendimento às emendas 

 Para atendimento das emendas individuais apresentadas nesta Área 

Temática X foram utilizados os recursos destinados a essa finalidade, conforme 

disposto no item 17.I do Parecer Preliminar, Parte Especial.” 

 V.Exas. estão concorrendo comigo. Eu não consigo ler com tanto barulho, e 

ele começa da Mesa. 

 “Já para atender as emendas coletivas de apropriação, esta relatoria utilizou 

os recursos transferidos pelo Relator-Geral, conforme previsto no item 18.I do 

mencionado Parecer, no montante de R$ 33,1 milhões. 

 Cabe destacar que preservamos inalteradas as programações do Ministério 

do Esporte. 
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 A quantidade e o valor das emendas coletivas e individuais de apropriação 

propostas, aprovadas e aprovadas parcialmente, estão demonstrados na Tabela 

VIII, apresentada a seguir. 

 Tabela VIII, em R$ milhões. Quantidade de emendas coletivas: 7. Valor 

solicitado: 2.528. Valor aprovado: 33,1. Quantidade de emendas individuais: 427. 

Valor aprovado: 375,8 milhões. Soma das emendas individuais e coletivas: 408,9.

 4.2 - Dos critérios de atendimento das emendas 

 Todas as emendas individuais foram analisadas, ajustadas, quando 

necessário, e atendidas exatamente pelo valor solicitado. 

 No caso das emendas coletivas de apropriação, diante dos escassos recursos 

com os quais trabalhamos, procuramos atender da melhor forma possível tanto às 

emendas de Comissão quanto às de bancada, sempre com o intuito de levar as 

ações governamentais voltadas para o esporte à parcela mais carente da sociedade 

brasileira. 

 4.3 - Dos ajustes técnicos às emendas 

 Na elaboração dos respectivos pareceres foi necessário efetuar ajustes em 

algumas emendas. Seja para adequá-las às normas vigentes, seja para corrigir 

inadequações técnicas. De todo modo, restou preservada a intenção manifestada 

pelos autores nas justificativas das proposições. Na maioria dos casos, contatamos 

os gabinetes dos Srs. Parlamentares ou dos representantes das bancadas ou das 

Comissões, que encaminharam solicitações de alteração por meio do sistema 

destinado a essa finalidade (Sistema de Solicitações de Ajuste a Emendas — 

SISEL). 

 (...) 

 II - Voto do Relator 

 Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 7, de 2015-CN, na 

forma apresentada pelo Poder Executivo, relativamente ao órgão orçamentário 

integrante da Área Temática X, com as alterações decorrentes das emendas 

aprovadas e das aprovadas parcialmente. 

 Senador Roberto Rocha 

 Relator Setorial.” 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Imaginem a situação em 

que estou agora. Nós temos um quórum pequeno, e representativo. Os Senadores 

autorizaram a continuidade da votação — estão todos em Comissões Especiais — e 

nós estamos prosseguindo com pleno conhecimento da Casa e dos membros desta 

Comissão, só que eu gostaria de fazer um destaque. É o único momento em que eu 

posso defender meu Estado em alguma coisa. 

 Deputado Hildo Rocha, por favor, assuma a Presidência, para que eu possa 

apresentar um destaque. 

 Eu fui muito prejudicada aqui por não poder em nenhum momento fazê-lo. 

Nesse caso, pela chamada de atenção da Deputada Professora Dorinha... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

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

 Em relação à emenda que está aqui colocada, eu gostaria de oferecer um 

destaque. (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Hildo Rocha) - Com a palavra o Deputado 

Carlos Henrique Gaguim. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sr. Presidente, no texto 

do Senador da Área do Esporte, lido pela Deputada, houve também grandes 

avanços na questão educacional. Foi um tema importante. Nós acompanhamos o 

Relator Setorial nesta Comissão também. Tive a oportunidade de participar disso. 

Ficou dentro da previsão. Mesmo com os cortes, houve como contemplar vários 

Estados da Federação. 

 Sr. Presidente, com relação ao PPA, o Relator contemplou a saúde do meu 

Estado de Tocantins com 250 milhões de reais nesses 4 anos. Então, quero 

agradecer ao Relator por ter acatado a nossa emenda. 

 Muito obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu não vou fazer o 

destaque em questão. Vou solucionar em outro momento a questão que gostaria de 

levantar. 

 Não havendo destaque, vamos passar à votação do relatório apresentado 

pela Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 
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 Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Eu agradeço à Deputada Professora Dorinha e peço desculpas por ter falado 

durante a votação. (Pausa.) 

 Eu quero fazer uma consulta ao Plenário. O Deputado Caio Narcio está 

entregando agora o relatório da área de desenvolvimento urbano, que, portanto, 

ainda tem que ser inserido, colocado na Internet. O Deputado Wellington Roberto 

não apareceu com o relatório. Eu lhe darei um prazo até às 18 horas. É o que posso 

fazer. Senão, vou substituí-lo. (Pausa.) O Deputado Wellington Roberto não trouxe o 

relatório. O Senador Davi Alcolumbre também não entregou o relatório da área de 

turismo. São esses dois Relatores que se encontram ausentes. Conforme o nosso 

Regimento... 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA  - Sra. Presidente... 

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

Gorete Pereira. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - O Deputado Wellington Roberto já 

entregou o relatório. Ele acha que não dá para terminar de processá-lo até 6 horas, 

mas já foi entregue ao consultor. Então, já o estão colocando no sistema. (Pausa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Isso é um absurdo. 

Relator Setorial que, no prazo regimental, não apresentar... 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA  - Por quê? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Porque, na verdade, ele 

o está entregando para os consultores poderem fazer esse trabalho. Ele elenca as 

decisões e agora cabe aos assessores trabalhar. Duas horas não será tempo 

suficiente. 

 Eu quero ler o que dispõe a Resolução nº 1 sobre esses casos: 

  “Art. 64. O Relator Setorial que, no prazo 

regimental, não apresentar o seu relatório, será destituído. 
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  Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no ‘caput’, a 

programação orçamentária da respectiva área temática e 

as emendas a ela apresentadas serão apreciadas 

exclusivamente pelo Relator-Geral.” 

 Eu gostaria de conversar com o Plenário para saber que tolerância nós vamos 

ter com esses dois casos. Todos sabiam disso; um estava fora do País, inclusive 

disse que estaria aqui na segunda-feira, sem falta. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

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

Alcolumbre estava viajando. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Ele 

está aqui. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Parece-me que ele está 

aqui. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aqui na Comissão? 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Está na Casa. Estamos 

tentando localizá-lo desde cedo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Desde as 10 horas ele 

está chegando a Brasília. São 3 horas da tarde. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não, 

ele está em Brasília. 

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

não se ausente. 

 Eu queria compartilhar esta decisão: ou remetemos a matéria ao Relator-

Geral, destituindo os dois Relatores, ou daremos um prazo... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Vamos dar um prazo 

até às 19 horas. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Eu acho que temos é que 

perguntar ao consultor exatamente o horário em que dá tempo de o relatório ser 

implantado no sistema. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - No caso do Deputado 

Wellington Roberto, não é só colocar no sistema. É conectar todas as ideias, 

confeccionar um relatório. 

 A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Ele disse que leva 4 horas, mas já 

está há 1 hora fazendo isso. 

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

cada um. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu poderia tomá-la individualmente. 

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, eu acho que nós 

deveríamos fazer o seguinte: dar mais 30 minutos de prazo; se ele não vier, alguém 

tenta localizá-lo, porque senão o Brasil será prejudicado. V.Exa. sabe disso. 

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

 O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - V.Exa. tem defendido que aprovemos 

este Orçamento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está previsto que, às 16 

horas, o Deputado Danilo Forte entregará. Então, vamos aguardá-lo até às 16 horas, 

quando o Deputado Danilo estará aqui. Aí vamos ver como solucionaremos... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu sugiro que se suspenda a reunião. Poderíamos aguardar e conversar 

lá dentro, enquanto tentamos localizá-lo e saber quais as posições, o que 

conseguimos concretamente para hoje. 

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

suspender... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Antes, porém, Sra. 

Presidente, eu quero parabenizá-la. Eu tive a oportunidade de participar desta 

Comissão e de não faltar a nenhuma reunião, nem aqui no plenário nem setorial. 

Acho que é o mínimo, é nossa obrigação vir aqui, depois de convocados, para 

trabalhar. Infelizmente, muitos não estão fazendo isso. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Vamos suspender a 

sessão até às 16 horas. Quando o Deputado Danilo voltar para completar o relatório, 

nós vamos à apreciação dos destaques. Aí, teremos uma resposta em definitivo. 

Caso eles não compareçam e não seja possível entregar os relatórios, vamos 

passar as duas matérias ao Relator-Geral. 
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 Muito obrigada. 

 A reunião fica suspensa até às 16 horas. 

 (A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias que estão na pauta. 

 Esta reunião extraordinária cuidará do término da pauta da Comissão de 

Orçamento. Está na pauta ainda a conclusão do relatório da Área Temática XVI - 

Presidência, Poder Legislativo, Poder Judiciário, MPU, DPU e Relações Exteriores. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Tem que ser refeita a votação, porque 

a Taquigrafia não a acompanhou. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, V.Exa. vai ler o 

relatório novamente. 

 Com a palavra o Relator Setorial, Deputado Danilo Forte. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, estamos fazendo o nosso parecer aos 

destaques apresentados:  

 “Foram apresentados 22 destaques ao relatório. 

 Os Destaques nºs 13, 14 e 15 solicitam a recomposição dos sequenciais 758, 

759 e 760, nos valores de 40 mil reais, 200 mil reais e 80 mil reais, respectivamente, 

totalizando 320 mil reais. Serão atendidos com a redução no atendimento da 

Emenda nº 50290001, cujo atendimento foi de 5 milhões 845 mil 266 reais e passará 

a ser de 5 milhões 525 mil 266 reais. 

 Quanto aos Destaques nºs 7 e 9, por tratarem de idêntico pleito dos 

Destaques nºs 15 e 14, votamos pela prejudicialidade. 

 Já os Destaques nºs 4, 6, 8, 10 e 12, que solicitam a recomposição 

sequencial 656, 772, 574, 549 e 572, nos valores de 2 milhões e 400 mil reais, 300 

mil reais, 1 milhão e 60 mil reais, 907 mil 155 reais, 847 mil 268 reais, totalizando 6 

milhões 54 mil 423 reais, respectivamente, serão atendidos com a redução no 

atendimento da Emenda nº 50120003, cujo atendimento foi de 170 milhões e 

passará a ser de 163 milhões 945 mil 577 reais. 
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 Quanto aos demais destaques, serão rejeitados, para que sejam 

apresentados novamente na próxima fase, para serem reanalisados pelo Relator-

Geral. 

 Com esses fundamentos, o nosso voto é pela aprovação dos Destaques nºs 

13, 14 e 15, com redução parcial do atendimento da Emenda nº 50290001, e dos 

Destaques nºs 4, 6, 8,10 e 12, com redução parcial do atendimento da Emenda nº 

50120003; pela prejudicialidade dos Destaques nºs 7 e 9 e pela rejeição dos 

Destaques nºs 1, 2, 3, 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

 Brasília, 8 de dezembro de 2015 

 Deputado Danilo Forte, Relator Setorial da Área XVI.” 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Sra. Presidenta, eu quero só solicitar 

ao Relator que interceda junto ao Relator-Geral. O Destaque nº 18 é para 

construção do Fórum do Trabalho de Minas Gerais. Ele acatou. Eu quero agradecer 

desde já o valor de 3 milhões de reais, mas obviamente 3 milhões de reais não dão 

para começar um projeto de tamanha magnitude. 

 Solicito de V.Exa., pelo empenho, pela dedicação, pelo zelo, pelo 

compromisso de estar aqui — chegou até antes de todos os membros da CMO, às 

16 horas —, que possa ainda interceder junto ao Relator-Geral para que essa 

emenda, que era no valor de 18 milhões de reais, possa chegar à metade, 9 ou 10 

milhões de reais, o que dá para começar um projeto em 1 ano, para poder 

desenvolvê-lo. Com a sua continuidade, aí sim, poderemos fazer, em Minas Gerais, 

o Fórum do Trabalho. 

 Muito obrigado, Deputado Danilo Forte. 

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

dos pareceres sobre os destaques. 

 Há alguém que queira discutir? (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discutir, nós vamos ressaltar aqui a aprovação 

feita dos Destaques nºs 13, 14 e 15, com redução parcial do atendimento da 

Emenda nº 50290001, e dos Destaques nºs 4, 6, 8, 10 e 12, com redução parcial do 

atendimento da Emenda nº 50120003; pela prejudicialidade dos Destaques nºs 7 e 9 

e pela rejeição dos Destaques nºs 1, 2, 3, 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
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 Eu vou submeter ao Plenário o requerimento para que nós possamos fazer a 

votação global. 

 Em votação na Câmara. 

 Aqueles que aprovam o requerimento pela votação global permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Vamos passar, então, à votação dos destaques. (Pausa.) 

 Estou sendo informada que o relatório não foi votado. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Já foi votado. Só faltam os destaques. 

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

 Então, vamos passar à votação dos destaques de forma global. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovados. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovados. 

 Parabenizamos V.Exa., Deputado Danilo Forte, pelo trabalho executado e, 

sobretudo, pelo atendimento, muito consciencioso, dos nossos colegas 

Parlamentares. V.Exa. merece um aperto de mão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito obrigado, Sra. Presidenta. É um 

prazer ter concluído esse trabalho. É mais 1 ano de luta na Comissão Mista de 

Orçamento. 

 Nós fizemos um esforço, dentro do possível, para atender às demandas dos 

Parlamentares. Sabemos do zelo, da preocupação de todos eles para dar um bom 

atendimento às suas comunidades e aos seus Estados. 

 É impossível, num ano tão difícil como o que estamos atravessando, atender 

a todos. Mas eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com o Deputado Ademir 
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Camilo, no sentido de encaminhar ao Relator-Geral o pleito para a construção do 

TRT de Minas Gerais. 

 Nós previamente já aprovamos uma emenda de 3 milhões de reais e, lógico, 

a suplementação desses recursos é de fundamental importância para a continuidade 

da obra. 

 Muito obrigado a todos. 

 Que Deus nos proteja neste dia de Nossa Senhora da Conceição! 

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

Fernandes com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sra. Presidente, eu quero 

registrar um agradecimento. 

 Deputado Danilo Forte, eu quero lhe agradecer, em nome da bancada do 

Maranhão, pela recomposição da emenda para o fórum de Imperatriz. Todo o 

Maranhão agradece o seu reconhecimento. V.Exa. é uma pessoa bem-vinda ao 

Maranhão. Vamos lhe dar o título de cidadão maranhense, não só por isso, mas 

também pela sua participação na FUNASA, o que nos ajudou muito a erradicar a 

falta de água e de esgotamento sanitário em vários Municípios do Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu lhe agradeço, porque o Maranhão, 

o Ceará e o Piauí têm uma identidade muito profunda. O meu pai era caminhoneiro, 

desde a minha infância. Veja como o mundo mudou. Quando eu era menino, papai 

vendia querosene no sul do Maranhão e levava arroz para o Ceará na época de 

seca. 

 O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - E agora o filho está levando 

recursos para o Maranhão. Isso é bom... 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Agora eu estou aqui, contribuindo com 

V.Exa. e com o Deputado Hildo Rocha, esse grande lutador das causas 

maranhenses e democráticas no Brasil, para que possamos desenvolver a nossa 

região. 

 (Pausa prolongada.) 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, enquanto V.Exa. 

aguarda, quero dizer que eu não poderia deixar de manifestar meu agradecimento 
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ao Deputado Danilo Forte, a quem cumprimento pelo esforço. Ele é um dos 

Deputados mais atuantes nesta Comissão, sempre contribuindo muito com a sua 

experiência. 

 Hoje ele acolheu duas emendas que nós destacamos, juntamente com o 

Deputado Ademir Camilo, procurando atender ao Tribunal Regional do Trabalho de 

Minas Gerais. Infelizmente, ele não pôde acolher integralmente o destaque da 

emenda de bancada relativa à construção, como nós queríamos, mas nos atendeu 

com 3 milhões de reais. 

 Nós vamos nos empenhar junto ao Relator para que possamos chegar pelo 

menos a 15 ou 20 milhões de reais, que dariam para o início da obra, porque ela é 

uma obra grande, importantíssima para Minas Gerais e para todo o TRT da 3ª 

Região. 

 Mas V.Exa. nos atendeu integralmente nas duas outras emendas — Emendas 

nºs 12 e 8 — e parcialmente nesta emenda de bancada. Portanto, fica aqui o registro 

do nosso agradecimento. 

 Vamos continuar lutando para dar ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas 

Gerais as condições para a construção da sua sede própria, que é um daqueles 

investimentos absolutamente imprescindíveis. 

 A Justiça do Trabalho é algo que o poder público não pode terceirizar. E nós 

precisamos que ela efetivamente tenha condições de funcionar bem, para atender a 

empreendedores, a quem gera o emprego, e especialmente ao trabalhador, a fim de 

que este tenha os seus direitos assegurados perante a Justiça do Trabalho. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Relator. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu lhe agradeço, Deputado Domingos 

Sávio, sabendo do seu compromisso com a luta dos trabalhadores brasileiros. 

 E não tenho dúvida de que no Brasil tudo passa por Minas. Se não passar por 

Minas, não é Brasil. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Por extensão, isso 

também chega a mim, não é? (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Aí, chega-se ao Espírito Santo. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Vamos prosseguir o 

trabalho da Comissão de Orçamento. 
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 Nós vamos tratar agora da Área Temática I, relativa ao setor de transporte. O 

Senador Raimundo Lira está presente e fará o relatório acerca dos 14 destaques 

que foram apresentados aqui na Comissão. 

 Com a palavra o Senador Raimundo Lira. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - Sra. Presidente, foram apresentados 

seis destaques aqui. (Pausa.) 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Senador, só para 

esclarecer, houve um erro aqui. Espere só 1 minuto, Senador, por favor. Constam no 

relatório catorze destaques, mas o assessor disse que foram apresentados seis. 

Então, foram apresentados seis destaques. 

 Senador Raimundo Lira, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - Sra. Presidente, Senadora Rose de 

Freitas, Sras. e Srs. Parlamentares, no que diz respeito aos Destaques nºs 1, 2 e 3, 

da bancada do Estado de Roraima, eu havia feito um acordo com o seu 

representante de que nós alocaríamos um valor de 30 milhões de reais para essas 

emendas, e nós alocamos quase 43 milhões de reais. Portanto, nós consideramos 

que a solicitação da bancada foi plenamente atendida, considerando, sobretudo, a 

escassez de recurso. 

 Quanto ao Destaque nº 14, da bancada da Bahia, e aos Destaques nºs 15 e 

16, da bancada do Ceará, nós também consideramos que as atendemos da melhor 

forma possível, conseguindo um valor próximo de 43 milhões de reais. A nossa 

sugestão é que os Srs. Deputados que fizeram esses destaques procurem o 

Relator-Geral. 

 (A Sra. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu peço ao Relator que 

não continue com o relatório enquanto não houver silêncio. 

 O Relator pode continuar? (Pausa.) 

 Então, está com a palavra o Relator. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - Então, nós atendemos também os 

destaques da bancada da Bahia e dois da bancada do Ceará com quase 43 milhões 

e sugerimos que os Deputados que fizeram esses destaques procurem o Relator-

Geral, porque, como nós fizemos o remanejamento, passamos para a competência 
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dele uma sobra 43,5 milhões, que poderá, a seu critério, atender às reivindicações 

dessas bancadas. 

 Portanto, rejeitamos os seis destaques apresentados. 

 (Pausa prolongada.) 

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

seriam 16 destaques. Disseram-nos que eram apenas 6, mas os demais destaques 

estão ali, e o Relator vai analisá-los. Em função desse equívoco cometido pela 

Secretaria em relação ao número de destaques, nós daremos a ele o tempo 

necessário. 

 Enquanto o Relator faz a retificação do seu relatório, nós vamos conceder a 

palavra ao Deputado Caio Narcio, Relator da Área Temática VI — Desenvolvimento 

Urbano. 

 S.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, todos os pares da 

nossa Comissão, tentamos, no tempo exíguo que nos foi dedicado, fazer o melhor 

trabalho possível, ouvindo todos os pedidos, todas as solicitações que nos foram 

feitas, procurando, na medida do possível, acolher todas as demandas que nos 

foram colocadas. 

 “Por designação da ilustre Presidente da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senadora Rose de Freitas, coube-nos a 

honrosa missão de apreciar, como Relator Setorial, a proposta orçamentária relativa 

à Área Temática VI, que, nos termos da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, abrange o Ministério das Cidades. 

 (...) 

 2. Emendas à Programação das Unidades da Área Temática. Considerados 

os remanejamentos de emendas entre as 16 Áreas Temáticas, a AT 6 recebeu 745 

emendas, sendo 45 emendas de apropriação de bancadas estaduais, 7 emendas de 

apropriação de Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 693 

emendas individuais.  

 As emendas de apropriação distribuem-se por programa, modalidade (coletiva 

ou individual), número de emendas e valor solicitado, conforme a discriminação da 

tabela a seguir. 
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 As emendas coletivas de apropriação totalizaram um pleito do montante de 5 

bilhões e 758 milhões de reais, sendo 4 bilhões e 338 milhões nas de bancadas e 1 

bilhão e 420 milhões nas de Comissões. 

 As ações com maior concentração de emendas das bancadas estaduais 

foram vinculadas ao Programa Planejamento Urbano, que concentraram 57% do 

total das emendas dessa natureza e 56.9% dos recursos solicitados.  

 As 693 emendas individuais, considerados os remanejamentos efetuados 

entre áreas temáticas, totalizaram solicitações no montante de 1 bilhão e 426,9 

milhões. Dessas, 623 emendas derivaram de iniciativas de Deputados Federais e 70 

de Senadores. Também neste caso, o programa com o maior número de 

solicitações foi Planejamento Urbano, que concentra 93,7% do total de emendas 

desta natureza e 97,1% dos recursos solicitados. 

 3. Análise de admissibilidade das emendas coletivas. Os números 

apresentados acima não consideram uma emenda que restou inadmitida pelo 

Comitê de Admissibilidade de Emendas. A Emenda de remanejamento de autoria da 

bancada estadual de São Paulo (nº 7125.0021) foi inadmitida pelo referido Comitê 

por propor o cancelamento da programação destinada à Região Sudeste. A bancada 

do Estado não propôs alteração do cancelamento pretendido que pudesse sanear a 

emenda. 

 Vale mencionar ainda que a emenda da bancada de Goiás, nº 7110.0010, que 

foi apresentada como sendo de remanejamento, mas, por decisão do Comitê de 

Admissibilidade de Emendas, passou a ser considerada como se fosse de 

apropriação. Segundo o CAE, esse ajuste foi levado em conta, tendo em vista não 

ter havido alteração no objeto da emenda, bem como o fato de a solicitação ter sido 

encaminhado pelo coordenador e documentada com a ata da bancada. 

 4. Recursos para o atendimento às emendas.  Como já ressaltado, a quase 

totalidade dos investimentos previstos na Área Temática integram a programação do 

Ministério das Cidades e são integrantes do PAC. Por conta disso, e a dada 

importância de se preservarem os investimentos do PAC, as possibilidades de 

realocação por esta relatoria ficaram reduzidas. Ademais, por intermédio de vários 

ofícios encaminhados ao Congresso Nacional e à Comissão Mista de Orçamento, o 
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Poder Executivo promoveu cortes adicionais nos valores inicialmente programados 

pelo Ministério das Cidades. 

 Dessa forma, e tendo em vista propiciar maior equilíbrio nos ajustes 

realizados, esta relatoria adotou critérios complementares para orientar o 

remanejamento dos recursos facultados nas normas regimentais: 

 1. Não impor qualquer redução que resulte em ação com dotação inferior a 1 

milhão; e 

 2. Nas dotações financiadas por recursos próprios das entidades ou por 

outras fontes vinculadas, não realizar cancelamentos.  

 Para fins de cumprimento do item 22.2 do parecer preliminar, quanto à 

formação da reserva para cumprimento da meta do superávit primário, esta relatoria 

reservou os recursos equivalentes a 10% dos cancelamentos efetuados para o 

atendimento de emendas coletivas, no montante de 121 milhões. Para tanto, foi 

elaborada uma emenda de relator, com base em erros e omissões, alocando esses 

recursos em reserva de contingência na Administração Direta do Ministério das 

Cidades (unidade 56.101), com o subtítulo “Reserva de Contingência para Ajuste da 

Meta Fiscal da LDO 2016 (setor 6). 

 Como resultado da aplicação desses critérios, esta relatoria mobilizou um 

total de 2 bilhões, 315 milhões e 200 mil reais para o atendimento às emendas 

coletivas e individuais. Desse total, 1 bilhão e 426 milhões foram destinados a 

emendas individuais, dos quais 766 milhões às emendas coletivas e 121 milhões 

para a reserva acima mencionada. Tais recursos provieram das seguintes origens:  

 1. Um bilhão e 672 milhões, da “Reserva de Recursos”, disponibilizados nos 

termos do parecer preliminar, 1 bilhão e 426,9 milhões para alocação de emendas 

individuais, dos quais 245 milhões e 700 mil para alocação das emendas coletivas 

de apropriação; 

 2. Seiscentos e quarenta e dois milhões, de cancelamentos realizados em 

investimentos e inversões financeiras, em conformidade com o parecer preliminar 

dos critérios complementares definidos pela relatoria. 

 5. Critérios para as decisões sobre as emendas. Tendo em vista as restrições 

existentes ao remanejamento de recursos, esta Relatoria articulou os critérios para 
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orientar a alocação dos recursos mobilizáveis nas emendas coletivas afetas à área 

temática. 

 (...) 

 Critérios para as emendas de apropriação das bancadas. Apesar da 

dificuldade em fazê-lo, a relatoria adotou critério com vistas a orientar a distribuição 

dos recursos entre as emendas de apropriação das bancadas estaduais da forma 

mais equilibrada possível. Nesse sentido, utilizou a proporcionalidade à população 

residente na unidade da Federação, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 1º de julho de 2015, e enviada ao Tribunal de Contas da 

União. 

 Ademais, a relatoria considerou a quantidade de emendas apresentada por 

cada bancada estadual na AT-6, ao definir que na média a bancada estadual não 

seria contemplada com valor inferior a R$ 8,5 milhões por emenda. Dessa forma, 

algumas das bancadas que apresentaram maior número de emendas na AT-6 

receberam aportes adicionais aos que lhes seriam destinados pela simples 

aplicação dos critérios gerais. 

 Atendemos todas as 45 emendas de apropriação apresentadas pelas 

bancadas estaduais e admitidas pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas. Em 

alguns casos observamos a necessidade de realizar ajuste técnico, fundadas nas 

informações contidas nas proposições. Observamos ainda as prioridades apontadas 

pelos coordenadores das respectivas bancadas que nos procuraram. Nos termos 

das diretrizes orçamentárias pertinentes, as bancadas estaduais priorizaram a 

execução obrigatória da programação constante de uma emenda em outros setores.  

 Do total pleiteado pelas bancadas, no montante de R$ 4 bilhões e 338 

milhões, fizemos atendimentos no montante de R$ 591 milhões, conforme detalhado 

na tabela a seguir: 

 (...)” 

 Portanto, este é o nosso relatório a ser apresentado neste momento, 

Presidente. 

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

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Por fim, só quero ler o voto do Relator: 
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 “Face ao exposto, somos pela aprovação do PLN nº 7, de 2015, do 

Congresso Nacional, na forma da Mensagem nº 325, de 2015, na origem relativa 

aos órgãos orçamentários afetos à área temática, isto é, o Ministério das Cidades, 

com as alterações derivadas das emendas aprovadas pela Relatoria Setorial, 

segundo discriminado nos anexos ao relatório.” 

 Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esse é o relatório da 

Área Temática VI — Desenvolvimento Urbano. 

 Nós agradecemos ao Deputado Caio Narcio. 

 Vamos passar à discussão, ressalvados os destaques. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para discutir, Sra. Presidente. 

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

Deputado Domingos Sávio para discutir. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu quero, 

inicialmente, cumprimentar o Deputado Caio Narcio pelo esforço feito. 

 Nós vivemos uma rotina aqui no Congresso Nacional — eu digo Congresso 

porque esta é uma Comissão Mista, portanto, que representa o Congresso Nacional 

—, mas eu diria de, modo especial, na Câmara, que tem sido, em alguns momentos, 

penosa. Não é raro — pelo contrário, é rotina — iniciarmos os trabalhos nas 

primeiras horas da manhã e chegamos a passar da meia-noite, envolvendo as 

atividades não só das Comissões, como do Plenário, com enfrentamento dos 

grandes temas nacionais, o que nos afeta devido ao volume de trabalho. 

 É óbvio que isso nos afeta, pela gravidade das situações que temos 

enfrentado no dia a dia, até emocionalmente. E quem assume relatorias importantes 

como essa... É claro que o que eu comento aqui vale para os outros colegas, mas a 

relatoria feita pelo Deputado Caio Narcio trata de uma área extremamente 

importante, o desenvolvimento urbano. 

 Nós temos, portanto, a preocupação com as cidades de todo o Brasil, com os 

nossos mais de 5 mil Municípios. Eu, que fui Prefeito de Divinópolis, Minas Gerais, e 

conheço, se não todos, a grande maioria dos 853 Municípios de Minas, sei o quanto 

têm sofrido os Prefeitos, o quanto tem sido difícil a vida nos Municípios, o quanto 

está precário o orçamento municipal. Aí, quando se vai elaborar a peça do 
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desenvolvimento urbano da União, deve-se ter um olhar muito cívico, muito 

comprometido com essas áreas. E eu percebo que esse foi o esforço que o 

Deputado fez. Em um Orçamento que nós temos que nos empenhar em cortes, 

V.Exa. ainda conseguiu atender a todas as bancadas em uma ação extremamente 

democrática, cuidadosa. Obviamente, nós não poderíamos deixar de ter cuidado 

especial com as nossas Minas Gerais, com as questões históricas como o metrô, o 

problema de mobilidade urbana, que é uma preocupação sobre a qual a bancada 

sempre se debruçou e mereceu atenção de V.Exa., assim como outros itens 

importantes. 

 Então, a minha fala é só para, de maneira genérica, apenas me reportando a 

esse item, mas, de forma geral, dizer que o seu relatório teve este cuidado de 

atender não só ao nosso Estado de Minas Gerais — obviamente, como bom mineiro, 

V.Exa. não poderia nos desamparar —, mas teve o cuidado de ser generoso com 

todas as unidades da Federação. Parabéns pela iniciativa, jovem Deputado. É o 

primeiro mandato, mas já está brilhando, trazendo aqui o talento do grande Narcio 

Rodrigues. Faz muito bem mantermos aquele bonito ditado: “A boa fruta cai bem 

pertinho do pé.” Então, V.Exa. segue bem o bom exemplo do meu irmão Narcio 

Rodrigues. Parabéns, Caio Narcio. 

 Portanto, Presidente, nós estaremos prontos para votar favoravelmente este 

relatório, lembrando que esteve aqui há poucos minutos o Deputado Ricardo Barros, 

com quem falávamos sobre o nosso empenho de viabilizarmos, ainda que 

rapidamente, aquela audiência a que S.Exa. referiu-se, que foi aprovada, sobre 

Bolsa Família, sobre outros debates. Que possamos efetivamente nos preparar para 

votarmos o Orçamento. Já manifestamos o nosso sentimento de que não vamos 

concordar com cortes na área social. Programas como o Bolsa Família nós 

entendemos que devem ser preservados.  

 Aprovamos na LDO uma emenda do Senador Aécio Neves que garante, 

inclusive, a correção monetária do benefício, porque nós achamos que esse 

benefício não pode ser uma esmola. Ele tem que ser algo que trate com dignidade o 

ser humano e dê condições para que ele busque a sua promoção social, a sua 

inserção novamente no mercado de trabalho e a garantia de condições dignas. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2657/15  08/12/2015 
 
 

 135

 Eu faço esse comentário para relembrar, já que estamos concluindo ou 

próximos de concluir os relatórios setoriais, que V.Exa. contará com o nosso esforço 

para colaborar, para que tenhamos a condição de votar o Relatório Final, o parecer 

final da Lei Orçamentária Anual — LOA, para dar condição ao País de que, em meio 

a tanta turbulência, a tanta tempestade, nós tenhamos, pelo menos, a perspectiva 

de que o planejamento orçamentário do País continue sendo feito, com uma 

responsabilidade republicana.  

 É assim que o PSDB se comportou nesta Comissão. Tratou os assuntos de 

maneira republicana, respeitando e valorizando a presidência de V.Exa. e tratando 

matéria orçamentária não como matéria de Oposição ou de situação, mas como 

matéria de interesse do povo brasileiro. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu sempre irei ressaltar 

nesta Comissão o esforço conjunto, o trabalho uníssono das pessoas em favor do 

Brasil, talvez tenha ocorrido também nesta Casa inteira, em algumas Comissões 

Especiais que estão funcionando, alguns relatórios de MPs, alguns relatórios de 

matéria relativos ao interesse dos ajustes de que o Brasil precisa nesta situação de 

crise. Sempre vou ressaltar o papel que a Oposição cumpriu nesta Comissão e 

continuará cumprindo, com certeza. 

 Então, quando V.Exa. fala do comportamento republicano, muitas pessoas 

podem achar que está se autoelogiando, mas quero ressaltar que eu, nos 30 anos 

em que estou nesta Casa, foi a primeira vez que eu vi um trabalho com o sentimento 

tão republicano, tão brasileiro, como foi o da Oposição junto à Situação. A Situação, 

inclusive, falhou muito no apoio ao Governo, falhou muito aqui, nesta Comissão. 

Mas nós não sentimos aqui essa falta de uma maneira tão aviltante como eu me 

senti em determinadas horas porque a Oposição esteve unida o tempo todo em 

favor do Brasil. 

 Então, quero ressaltar isso. Sempre vou dizer isso em todos os momentos, 

em todas as entrevistas que eu der, registrando o quanto é eficaz quando o 

sentimento da brasilidade, o sentimento do cidadão e dos representantes do povo se 

sobrepõem aos interesses individuais. 

 Em discussão o relatório da Área Temática VI. (Pausa.) 
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 Não havendo mais quem queira discutir... 

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sra. Presidente, é o do 

Desenvolvimento Urbano? 

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

 A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Eu queria só ressaltar os destaques 

da bancada de Goiás que foram apresentados, em relação aos valores da emenda, 

para que pudéssemos analisar com carinho e aprovar, ressalvando os destaques da 

bancada de Goiás. A assessoria ficou de me trazer os números, mas parece que 

eles não chegaram ainda. Mas todos foram apresentados pela bancada do Estado 

de Goiás. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos fazer o 

levantamento dos destaques, Deputada Flávia Morais. Vamos votar agora o 

relatório, ressalvados os destaques e as obras com indício de irregularidades 

graves. 

 Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados o relatório do 

Deputado Caio Narcio.  

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

 Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

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

 Ressalvados os destaques apresentados, que nós vamos conferir — está 

fechando neste momento em que acabou a discussão e a votação —, vamos 

também ressalvar as obras com indícios de irregularidades graves. 

 Aprovado. 

Daremos tempo para que o Relator possa conhecer os destaques e 

complementar o relatório. 

 Passamos a palavra ao Senador Raimundo Lira, para que S.Exa. possa 

completar a análise dos demais destaques que foram apresentados, em número de 

dez. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - Sra. Presidente, Senadora Rose de 

Freitas, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados Federais, na realidade só 
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tinham chegado às nossas mãos seis destaques. Agora nos foram apresentados 

mais dez destaques. Mas não foi difícil concluir qual seria o nosso encaminhamento. 

 “Começando pelos Destaques nº 1, 2 e 3 da bancada de Roraima, nós 

havíamos negociado com a bancada de Roraima e com seu representante 30 

milhões de reais. Colocamos 42 milhões e 812 mil reais. Por quê? Porque nós 

adotamos o critério de 14 milhões e 754 mil por cada emenda de apropriação 

apresentada. Como Roraima apresentou três emendas, nós demos os 42 milhões, 

812 mil reais, seguindo esse critério que nós definimos. 

 Com relação às emendas da bancada de Goiás, são quatro destaques, os 

Destaques nº 4, 5, 6 e 7. Nós colocamos para Goiás 29 milhões e 508 mil reais 

porque foram apresentadas apenas duas emendas de apropriação, seguindo o 

critério de 14 milhões e 754 mil reais. E o Estado de Goiás não solicitou no relatório 

do Ministério dos Transportes, por meio do Relator-Geral, nenhum valor destinado a 

Goiás. Portanto, o Relator-Geral não colocou nenhuma dotação, porque não foi 

solicitada. Rejeitamos, também, esses quatro destaques. 

 Com relação a São Paulo, são dois destaques de apropriação e dois de 

remanejamento. A bancada de São Paulo apresentou apenas uma emenda de 

apropriação ao nosso relatório. Nós colocamos 14 bilhões e 754 mil reais. E foi 

solicitada do Relator-Geral uma emenda de 150 milhões de reais para São Paulo, o 

que foi atendido pelo Relator-Geral. Portanto, rejeitamos também os Destaques nº s 

8, 9, 10 e 11 de São Paulo. 

 Com relação à bancada de Rondônia, são os Destaques nºs 12 e 13. 

Seguindo o critério de 14 milhões e 754 mil reais para cada emenda de apropriação, 

colocamos 29 milhões e 508 mil reais. E a bancada de Rondônia não solicitou 

dotação nessa área ao Relator-Geral. Portanto, também rejeitamos esses dois 

destaques. 

 Com relação à bancada da Bahia, foram apresentadas ao nosso relatório três 

emendas de apropriação. Seguindo o critério de 14 milhões e 754 mil reais, nós 

colocamos uma dotação de 44 milhões e 262 mil reais. E o Relator-Geral colocou 

mais 150 milhões de reais para o Estado da Bahia. Portanto, rejeitamos também 

esses dois destaques do Estado da Bahia. 
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 Com relação aos Destaques nºs 15 e 16, da bancada do Ceará, foram 

apresentadas apenas duas emendas de apropriação ao nosso relatório. Seguindo o 

critério de 14 milhões e 754 mil reais por cada emenda, nós colocamos uma dotação 

de 29 milhões e 508 mil reais, e o Estado do Ceará não solicitou ao Relator-Geral 

dotação nessa área. Portanto, rejeitamos também os destaques do Ceará. 

 Rejeitamos os 14 destaques apresentados ao nosso relatório.” 

 Era o que eu tinha a dizer, Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Sra. Presidente, peço apalavra. 

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

Cirilo com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Eu só queria, primeiro, contestar 

o Relator. Nós apresentamos duas emendas. 

 O SENADOR RAIMUNDO LIRA - Quais são os destaques? 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Nós apresentamos dois 

destaques. Eu queria que V.Exa. e o Relator, inclusive, levassem em consideração, 

porque são obras importantes. Sei que, para agilizarmos a aprovação do relatório, 

voltaremos a conversar. Que V.Exa. apenas dê um encaminhamento para que o 

Relator-Geral possa ter sensibilidade e acate essa matéria. 

 Muito obrigado. 

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

Cirilo, terá que ser por mímica, porque o Relator-Geral não pode fazer uso da 

palavra para aprovar ou não. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Mas eu captei a vossa 

mensagem! (Risos.)  

 Como eu tenho uma sensibilidade aguçada e sei da sensibilidade do Relator-

Geral, para que nós possamos agilizar essa matéria — porque inclusive daqui a 

pouco devemos entrar na Ordem do Dia —, acho que é preciso acatar o relatório 

setorial. 

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

agilizar, porque teremos Ordem do Dia e precisamos concluir as duas votações. 
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 Eu gostaria de dizer ao Relator Raimundo Lira que eu preciso dos números 

dos destaques que foram aprovados integralmente e parcialmente, e os dos 

rejeitados. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - Eu ouvi as considerações do Deputado 

José Airton Cirilo, do Ceará. Quero dizer a V.Exa. que o meu segundo Estado é o 

Ceará. Estudei em Fortaleza, tenho um carinho muito grande pelo Ceará, onde 

quase todos os anos vou passar dias de férias. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Vou convidá-lo, na próxima vez, 

para comer uma lagosta lá na minha cidade. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Obrigado, Deputado. Mas eu entendi 

que V.Exa. dirigiu-se ao Relator-Geral.  

 Quero mais uma vez reafirmar à Sra. Presidenta que os 14 destaques foram 

rejeitados. Por quê? Os 16 destaques foram rejeitados porque, para atender a 

qualquer dotação agora, teria que se tirar de outra bancada, de outro Estado. Nós 

adotamos um critério e não gostaríamos de modificar esse critério. 

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

em votação. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu queria só tirar uma dúvida com o Relator. 

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

Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Relator, no caso específico das emendas de bancada, as impositivas, elas estão 

nesse detalhamento do quadro, por exemplo, as de Tocantins? Estão compostas em 

várias ações ou só em uma ação? A de bancada, em três ações? 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA  - De Tocantins, foram 3 emendas de 

apropriação. Deu 44 milhões e 262 mil reais; e 100 milhões foram colocados aqui 

como dotação pelo Relator-Geral. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Esses 

100 milhões é que são impositivos. 

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

fazer uso da palavra? (Pausa.) 
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 Srs. Parlamentares, eu queria colocar em votação o requerimento para 

votação em globo dos destaques apresentados pelo Relator.  

 Em votação o requerimento na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal o requerimento para a votação em globo dos 

destaques. (Pausa.) 

 Aprovado no Senado Federal.  

 Passamos à votação do relatório. 

 Foi feita a leitura, pelo Relator, de todos os destaques, que foram todos 

rejeitados. 

 Em votação o parecer do Relator, referindo-se aos destaques. 

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Vamos colocar em votação o relatório das obras com indícios de 

irregularidades graves, ressalvados os destaques. 

 Os destaques também foram rejeitados. 

 Vamos colocar em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

 Aprovado. 

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado. 

 Agradecemos ao Senador Raimundo Lira o trabalho realizado. 

 O SR. SENADOR RAIMUNDO LIRA - Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à votação 

do relatório dos destaques apresentados pelo Deputado Caio Narcio. 
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 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, pelo critério que nós 

utilizamos, temos 13 destaques que pedem e solicitam o valor integral das emendas 

de bancada a ser atendido. Portanto, conforme o critério que já tivemos para 

atendimento das emendas, mesmo em detrimento, para poder beneficiar as 

bancadas, nós tivemos um alto valor de atendimento. 

 Portanto, nós votamos pela rejeição dos destaques. 

 Eu gostaríamos de sugerir a votação em bloco dos três destaques. 

 Pela rejeição, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quero registrar a 

presença do colega de Parlamento de muitos anos, e também pai do Deputado Caio 

Narcio. S.Exa. não é tão bonito quanto o Deputado Caio Narcio! (Risos). 

Registramos, com prazer, a presença do fabuloso colega de Parlamento, que foi o 

Deputado Narcio Rodrigues. 

 Muito prazer tê-lo conosco! Parabéns pelo filho! 

 Vamos passar à votação em globo dos destaques por cuja rejeição 

pronunciou-se o Relator. 

 O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - É por isso que S.Exa. está tranquilo hoje, 

quietinho. (Risos.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos pedir ao pai que 

apareça mais vezes nas sessões. (Risos.) 

 Vamos aprovar o requerimento para votação em globo dos destaques 

apresentados e rejeitados pelo Relator.  

 Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

 Em votação no Senado Federal. 

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

 Aprovado o requerimento. 

 Vamos votar o voto do Relator pela rejeição de todos os destaques.  

 Em votação na Câmara dos Deputados.  

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

(Pausa.)  

 Aprovado. 
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 Em votação no Senado Federal.  

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

(Pausa.)  

 Aprovado.  

 (Pausa.) 

 Nós já votamos aqui o relatório das obras com indícios de irregularidades na 

representação da Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

 Nós precisamos fazer um entendimento.  

 Deputado Domingos Sávio, nós votamos os relatórios de saúde, de 

agricultura, de ciência e tecnologia, de minas e energia, de esporte e meio ambiente, 

de fazenda e planejamento, de indústria, comércio e micros e pequenas empresas, 

de trabalho, de previdência e de assistência, de transportes. Ainda temos que votar 

os relatórios de turismo e de educação. Eu queria ponderar que o relatório de 

turismo já foi entregue e o da educação ainda demorará por volta de 2 horas para 

ser publicado. Eu queria sugerir que realizássemos uma sessão logo após a votação 

da Câmara dos Deputados. Se V.Exas. concordarem, ao acabar a votação, 

voltaremos para votar as matérias que estão pendentes, que são duas. 

 Concedo a palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - A 

minha sugestão é que haja um limite. Não temos ideia de quanto tempo a sessão 

pode durar.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quando acabar a 

votação... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - E se 

acabar muito tarde, Sra. Presidente? Vamos colocar o limite de 10 horas, se não 

acontecer nesse prazo, retornaremos amanhã cedo.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou deixar que todos 

reflitam. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu imagino que até 10 horas já tenha 

acabado.  

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

ponderação. As informações que temos são as de que esta sessão vai se prolongar 
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bastante, e não podemos ficar aqui ad infinitum. Amanhã de manhã, não temos 

plenário disponível, porque ele já está ocupado. Nós faremos a reunião no período 

tarde. Podemos fazer de 13 horas às 14h30min? Estamos raciocinando juntos.  

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sra. Presidente, V.Exa. está apenas 

suspendendo a sessão? 

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

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - É um pouco incerto o que vai acontecer 

agora à noite. A sessão tanto pode se prolongar quanto pode acabar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A proposta é para que 

voltemos amanhã. 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - E se acabar cedo hoje? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Apesar de o PT ter me 

chamado de bruxa na eleição, eu não consigo adivinhar. Vamos jogar para amanhã? 

 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Pode tanto acabar cedo quanto se 

prolongar. Estaremos todos aqui... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A senhora está mais para nossa 

rainha, Sra. Presidente. Eu queria ponderar... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos marcar para 

amanhã às 13h30min?  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu também acho 

que amanhã é mais apropriado, porque o relatório que resta, o da educação, trata de 

uma área que vai despertar o interesse de debater alguns destaques. Para não nos 

expormos a fazer um debate muito sucinto, depois das 22 horas, se marcarmos para 

amanhã à tarde, não haverá prejuízo, creio eu, na sequência, porque estamos 

trabalhando por acordo para votar o relatório final na segunda-feira. Se concluirmos 

amanhã à tarde, acredito que não vá alterar em nada para o Relator-Geral. A 

assessoria pode nos ajudar?  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Até 

porque está faltando o relatório da educação, que ainda não foi disponibilizado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Temos um problema que 

precisamos discutir com a assessoria. Há um prazo para voltar à bancada, para que 

eles devolvam os relatórios.  
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 Só um minuto. (Pausa.)  

 Chegamos a um entendimento. Embora, amanhã, haja uma Comissão para 

funcionar aqui, vamos trocar os horários. Vamos continuar esta reunião amanhã, às 

9 horas da manhã.  

 Continuaremos esta reunião amanhã, às 9 horas, quarta-feira, dia 9 de 

dezembro.  

 Agradeço a participação de todos.  

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Senador Hélio José) - Roteiro de reunião nº 33-F/2015. 

Reabertura. Declaro reiniciada a 15ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes da pauta. 

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 às Lideranças 

partidárias nesta data. 

Vamos suspender esta reunião por período indeterminado. Daqui a pouco, ela 

será reaberta.  

Obrigado. 

(A reunião é suspensa.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 15ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Existe sobre a mesa um requerimento para inclusão na pauta do relatório final 

apresentado ao Projeto de Lei Nº 07/2015, que estima receita e fixa despesa da 

União para o exercício financeiro de 2016 — Projeto de Lei Orçamentária para 2016. 

Autor: Deputado Ricardo Barros. 

 O voto é pela aprovação, na forma do substitutivo proposto, que contempla as 

alterações decorrentes das propostas e de parecer pela aprovação e pela aprovação 

parcial das emendas apresentadas. 

 Eu gostaria, antes que o autor chegasse, de fazer um esclarecimento a todos, 

também agradecendo a presença de todos e boa tarde, que eu não dei. O esforço 

que esta Comissão tem feito para que o País tenha um Orçamento eu posso 

testemunhar, como Presidenta da Comissão, pela forma com que o Deputado 

Domingos Sávio, representando o partido, o Deputado Samuel Moreira, o Deputado 

Danilo Forte, Hildo, Coutinho, todas as pessoas que aqui comparecem, o Senador, 

que agora é do Partido da Mulher Brasileira. O Deputado Pedro Fernandes nem se 
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fala. Ele chega na hora certa, senta no mesmo lugar, presta atenção em todo mundo 

e colabora sistematicamente, assiduamente. 

 Quero dizer que nós conseguiremos, se Deus Quiser, com a fé de todos os 

senhores, com determinação, oferecer a este País, mesmo num momento de crise 

como esse, uma peça orçamentária que é fundamental. Isso não tem sido com a 

benevolência de ninguém. Pelo contrário, há, em muitos momentos, grandes 

empecilhos, grandes discussões são travadas, mas o senso comum é de que nós 

devemos realmente não deixar o País na expectativa, já que a expectativa política é 

grande, pelo menos a econômica, para que os próximos passos sejam dados numa 

direção melhor do que essa que nós estamos vivendo até agora. Evidentemente que 

isso não acontece só com torcida, só com o esforço de trabalho, acontece com 

entendimento amplo e bem conciso do que o País precisa ter. As outras coisas que 

o País precisa ter na política vão depender do que cada um tem para oferecer, 

porque cada um chegou aqui com uma responsabilidade pública. Essa 

responsabilidade pública parece ser ignorada a todo o momento. Quando vimos 

aqueles espetáculos dantescos na televisão, evidentemente que há um incômodo 

profundo.  

 Nesta Comissão prevaleceram, desde o primeiro momento, os discursos de 

“fica Dilma”, “sai Dilma”, o discurso de quem é melhor, quem é pior, quem deve ir, 

quem não deve. Este ficou para ser discutido no grande plenário desta Casa. Aqui 

se deveu o esforço e a união de todos em cima estritamente do dever que esta 

Comissão tem, Comissão que é destinada a analisar, apreciar, discutir, mudar, 

cortar, acrescentar, encontrar saídas e votar o Orçamento da União. É isso que eu 

estou vendo acontecer. E confesso a V.Exas. que, de todos os mandatos que passei 

nesta Casa, até quando presidi o Congresso Nacional, nada me recompensou mais 

a luta pelo mandato do que ver o que está acontecendo aqui, agora, com todo 

mundo. Inclusive, registro a presença do Deputado Izalci, que acaba de chegar. 

 Concedo a palavra, inicialmente, enquanto o Relator se aproxima, ao 

Deputado Domingos Sávio. Se um dia nós passarmos sem ouvir a voz de V.Exa., 

será um dia profundamente triste, porque sempre contribui e injeta ânimo a esta 

Comissão. Muito obrigada.  
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Muito obrigado, linda Presidenta, 

Senadora Rose de Freitas, prezados colegas Parlamentares. De fato, Senadora, 

tenho que inicialmente concordar, apenas acrescentando que muito do que 

conseguimos produzir... E olhe que nesta Comissão, além dos projetos de lei 

orçamentária — PLCs, se debateu outras matérias extremamente relevantes no 

decorrer deste ano. Acho que todos compreendem que as dificuldades que tivemos 

para aprovar a LDO, que só foi aprovada nesta Comissão há algumas semanas, e a 

matéria orçamentária que ainda está em tramitação, se devem muito mais à situação  

difícil, conturbada e de falta, no meu entendimento, de governo, de comando, de 

liderança, que o País vive, nos últimos meses, especialmente. Mas, ainda assim, 

aqui prevalece o espírito público, o espírito republicano. As críticas são parte do 

processo. Eu não abrirei mão de manter o meu posicionamento crítico com relação a 

este Governo, mas sempre reitero que eu sou Oposição ao Governo e não ao País. 

Assim tem sido o comportamento do PSDB. 

 Então, nesse sentido, enquanto nós aguardamos o Relator do Orçamento 

para que se possa iniciar a leitura, vejo que ele já está chegando, eu quero destacar 

pelo menos dois aspectos extremamente importantes: nós conseguimos, na LDO, 

avançar para algo mais transparente. Vejam que, quando começamos a LDO, não 

havia clareza de qual era o número que retratava, de maneira objetiva, as chamadas 

pedaladas, ou qual era o valor da dívida do Governo Federal para com os bancos 

públicos e para com a conta do FGTS. Isso é extremamente relevante. Foi uma 

contribuição desta Comissão. A imprensa divulgou isso até fartamente, mas acho 

que até em algum momento não fez essa constatação, porque a LDO que aqui 

chegou, num primeiro momento, não fazia referência sequer às pedaladas. É como 

se o País não devesse, como se o País não tivesse uma dívida para com o BNDES, 

para com a Caixa Econômica.  

 Alguns até diziam: “Não, é uma mera flutuação de saldos”. Aliás, houve 

reportagens em jornais de circulação nacional recentemente dando conta, de 

maneira detalhada, de como os técnicos do Tribunal de Contas e como profissionais 

do Ministério do Planejamento debateram esse problema com as grandes 

autoridades do País, mostrando que nunca tinha sido feito antes, não. Nunca tinha 

sido feito. Nem no Governo do Presidente Lula foi feito. E olha que ele ficou 8 anos. 
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Não foi feito o que foi feito no Governo da Presidente Dilma, que levou o País à 

bancarrota. Alguém fala: “Ah! Pedalada”, fica parecendo uma coisa suave. Nós 

estamos falando só do valor, e aí eu retorno ao raciocínio de que esta Comissão, 

sob a Presidência de V.Exa., ajudou o País a ter clareza, porque foi um documento 

assinado pelo Ministro da Fazenda e pelo Secretário Nacional do Tesouro, que 

passou a ser parte da LDO, e não era parte, passou a ser parte da LDO, passou a 

ser artigo da LDO, a constatação de que a dívida sacada ilegalmente nos cofres do 

BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e na conta do Fundo de Garantia 

já totalizam quase 60 bilhões de reais, algo assustador, e sem nenhuma perspectiva 

de quando vai poder ser paga. Então, não é um mero fluxo de caixa. Um fluxo de 

caixa você fica devendo num dia, mas no outro ele se equaliza. Não! É uma tomada 

de recursos, de maneira ilegal, em que a Constituição foi desrespeitada, mas pelo 

menos nós estamos colocando na LDO para dar transparência.  

 Agora vem o Orçamento. E aí nós temos que amarrar a LDO de 2016 com o 

Orçamento. A LDO que está lá no Plenário prevê um superávit de 0,7% do PIB, algo 

em torno de 34 bilhões para o Governo Federal e mais algo em torno de 13 bilhões 

para os Estados e Municípios, totalizando 47 bilhões, algo dessa ordem de superávit 

para o ano que vem. Não é nada muito alto para o tanto que o País deve. É um País 

que, só de juros, tem que pagar por ano algo que já chega próximo da casa de 300 

bilhões de reais ou um pouco mais. Então, um superávit dessa monta não paga nem 

20% dos juros que o País tem que pagar. Isso significa que a dívida vai 

aumentando. Então, é de extrema responsabilidade que nós continuemos garantindo 

algum superávit primário para o País ter “uma luz no fim do túnel” de retomar o 

desenvolvimento, de melhorar as condições reais da nossa economia.  

 Agora estaremos diante da leitura do relatório. Quero já, de pronto, 

cumprimentar o Deputado Ricardo Barros, que tem tratado com austeridade, com 

seriedade e com esse raciocínio de que não adianta nós aprovarmos aqui uma peça 

de ficção. Eu já discordei, no relatório de receitas, de algo em torno de 30 bilhões, 

como, por exemplo, a previsão de receita de CPMF, que eu não acredito que se vai 

confirmar. Eu não votarei a favor de CPMF e acho que a maioria não vai votar, mas 

o Deputado Ricardo buscou equalizar uma receita que lhe desse condição de fechar 

o Orçamento. 
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 Agora, vêm as despesas. Pelo que nós estamos sentindo, essas despesas 

também não estão se comportando como deveriam. Já temos de antemão a grande 

polêmica sobre o Bolsa Família, que nós já antecipamos uma posição clara de que 

somos contra fazer cortes em programas sociais, mas acho que há saídas. Tem que 

fazer corte em cargos comissionados, não um mero cortezinho, 30% de tudo que se 

paga de cargo comissionado. 

Nós temos que antecipar a lei que está sendo votada nesta Casa para 

garantir que o teto seja cumprido. Hoje, no Brasil, há autoridades tanto no Executivo 

quanto no Judiciário e no Legislativo ganhando mais do que o teto. Nós temos 

notícias de haver autoridades neste País ganhando cem mil reais por mês. Cem mil 

reais por mês! Está no portal da transparência. O sujeito se orgulha do troféu. Eu 

ganho cento e tantos mil reais por mês.  

Eu me confundi com milhões, porque lá em Minas Gerais há um caso 

inusitado de uma decisão judicial garantindo milhões de reais para o próprio 

Ministério Público. O Ministério Público está com um crédito de auxílio-moradia que 

soma alguns milhões. Eles recebem por ano os juros do dinheiro que eles dizem que 

têm para receber do Tesouro. Uma parte do funcionalismo recebe juro anual. Eles 

se tornaram uma espécie de acionistas do Tesouro. 

Olhem que eu estou me referindo a uma categoria por quem tenho profundo 

respeito, o MP, o Ministério Público de Minas Gerais. Eu soube disso esta semana e 

fiquei escandalizado. Ele ganhou uma causa na Justiça que dá ao Ministério Público 

uma cifra astronômica, parece que chega a passar a casa de 1 bilhão de reais. 

Como é impagável, sabem como estão resolvendo o assunto? Pagam juro para o 

Ministério Público com relação àquele crédito, que eu acho que é hipotético, mas 

houve um ganho de causa na Justiça de auxílio-moradia acumulado por vários anos, 

e ganharam de forma retroativa. 

É esse o Brasil que nós estamos vivendo. O seu custo é insuportável. Nós 

temos que cortar no Orçamento, sim, Deputado Ricardo, mas nós temos que cortar 

as mordomias. Nós temos que cortar as gratificações absurdas, os adicionais que 

levam os salários a cem mil reais por mês, o excesso de cargos comissionados e 

talvez adiar investimento, sim. Por exemplo, comprar jatos e aviões de guerra tem 

imprescindibilidade? Para mim, é muito mais importante garantir a manutenção de 
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um programa social como o Bolsa Família de uma maneira intocável, fiscalizando o 

programa. Aí eu concordo com V.Exa. O que estiver errado no programa Bolsa 

Família tem que ser combatido, tem que ser fiscalizado.  

Eu já concluo, Presidente. Parece que agora o Relator já está em condição de 

iniciar o seu trabalho, e até já me dou por satisfeito com a minha manifestação por 

hoje. Não deveremos ter a votação, mas antecipo o sentimento da bancada do 

PSDB. Vamos envidar esforços para aprovar o Orçamento. Não vamos obstruir. 

Agora, não vamos concordar com determinadas coisas. Vamos ficar contra tirar 

dinheiro do Bolsa Família. Vamos querer que se façam cortes em áreas supérfluas 

ou em abusos que acreditamos que existam na máquina pública brasileira. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Antes de passar a 

palavra para o Relator, eu queria fazer um agradecimento público. Ela não está aqui, 

a Deputado Dorinha, mas os demais estão, o Deputado Hildo, o Deputado Danilo, 

Deputado Pedro, Senador Hélio Coutinho, a respeito da posição que ele adotou na 

última reunião, quando foi lido o relatório da educação.  

Em que pese o Brasil estar com tantas dificuldades, há algumas áreas que 

necessitam que o Governo olhe com muito mais distinção. Com todos esses planos 

que houve, fazer um corte na educação foi realmente uma atitude drástica não 

aceita aqui na Comissão e discutida com o Relator. Por que eu quero fazer um 

agradecimento ao Relator? Quando nós nos reunimos na sala, sob o efeito da 

ponderação da Deputada Dorinha, dos Deputados Danilo, Pedro e Hildo, V.Exa. 

reviu aquele corte de 1 bilhão, sendo que 800 milhões eram destinados a pessoal na 

aplicação dos recursos do Ministério da Educação. V.Exa., com todo esforço, 

conseguiu levantar 310 milhões da previsão orçamentária para acudir as 

universidades e o ensino fundamental. 

 Eu agradeço a V.Exa. pela sua sensibilidade e tenho a certeza de que, com 

este debate, nós construiremos uma LOA mais eficaz, inclusive mais realista, com os 

dados que V.Exa. vai oferecer neste debate a partir de agora. 

 Muito obrigada, Sr. Relator. 

 Quero passar a palavra a V.Exa. para a leitura do seu relatório. (Pausa.) 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Srs. Deputados, Srs. Senadores, 

Sra. Presidente Rose de Freitas, farei um resumo do que é o relatório que está 

sendo distribuído para os senhores. Há algumas erratas no relatório — meramente 

formais e já incorporadas a esse texto —, dados do texto que não estavam batendo 

com as tabelas apresentadas neste relatório. 

 O esforço fiscal que nós viabilizamos neste relatório trata de uma LDO que 

chegou ao Congresso com 34,4 bilhões de superávit (0,7% do PIB) e um 

Orçamento, um Projeto de Lei Orçamentária com 30,5 bilhões de déficit. Portanto, 

fizemos um esforço de praticamente 65 bilhões de reais para o fechamento do 

Orçamento, mantido o superávit fiscal. 

 Eu acho fundamental o Brasil demonstrar a capacidade de honrar seus 

compromissos, de organizar suas contas, de arrecadar mais do que gasta. Então, 

apresentamos o relatório com o superávit de 34,4 bilhões. 

 Esta solução se deu pelo Relatório de Receitas, que veio com 39 bilhões de 

novas receitas, pelos cortes de 26 bilhões, enviados pelo Governo, dos quais nós 

acatamos 21(1,2 não foi acatado) do fim da regra de permanência do servidor 

público com tempo de aposentadoria. É uma PEC que tramita nesta Casa. Não 

acatamos 3,8 bilhões de cortes na saúde, por um acordo feito com a bancada da 

saúde, que permitiu inclusive incluir mais 3,2 bilhões de acréscimo para a saúde no 

Orçamento. 

 Então, a saúde e a educação, como já disse a Presidente no início da sua 

fala, foram os setores preservados nesse esforço fiscal que nós estamos tratando, 

que é um esforço muito grande!  Precisamos fazer cortes muito profundos! 

 Agora, no último momento, para o fechamento do relatório, cortamos 15% do 

custeio de todo o Judiciário. No Ministério Público da União, cortamos metade 

(7,5%), por conta do esforço que faz o Ministério Público nessas investigações das 

suas operações — Lava-Jato, Zelotes e outras. Então, solicitamos um sacrifício 

menor do Ministério Público para o ajuste fiscal. 

 Cortamos 9,4% das despesas de custeio discricionárias do Executivo para 

fechar esse esforço. No Legislativo, também os mesmos 15% do Judiciário foram 

colocados. Nos investimentos, 40% no Legislativo e no Judiciário. Com esse 

desenho e mais os 10 bilhões no Bolsa Família, nós fechamos a conta.  
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 Incluímos 300 milhões no auxílio-reclusão. Apresentei um projeto de lei para 

mudar o tratamento do auxílio-reclusão de pensão por morte, como é hoje. Hoje, 

quem é preso é considerado morto; a família recebe pensão pelo tempo que ele ficar 

preso — 3 anos, 6 anos, 12 anos até vitaliciamente. Eu estou propondo que o 

cidadão que for preso tenha o mesmo amparo da seguridade social que tem o 

desempregado comum. 

 O cidadão, trabalhador honesto, que perdeu o emprego, tem de 3 a 6 meses 

de seguro-desemprego; quem foi preso também terá de 3 a 5 meses de seguro-

desemprego. Não há razão para que a família do preso receba um benefício muito 

alongado, às vezes até vitalício. E digo isso até porque ele custa para o Estado. 

Estando preso, ele custa 2, 3 mil reais por mês, e a família custa mais, o que é 

realmente um absurdo.  

 O cidadão honesto tem que ser tratado melhor do que aquele cidadão que 

cometeu uma transgressão, por mais involuntária que seja. Essa é uma das 

alterações que nós fizemos. 

 Quanto ao Programa Bolsa Família, eu vou tratar oportunamente dele nas 

páginas seguintes.  

Bom, já fiz uma explicação de como cumprimos o esforço fiscal de 65 bilhões 

de reais, que foi o desafio a nós apresentado. Nós temos um Orçamento da União 

de 3 bilhões de reais, de receitas e despesas; Refinanciamento da Dívida Pública, 

885 milhões de reais; Orçamento Efetivo da União, 2 bilhões e 115 milhões de reais; 

Orçamento de Investimento, 96 bilhões de reais; Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social, 2 bilhões e 18 milhões de reais; Orçamento Fiscal, 1 bilhão e 376 milhões de 

reais; e Orçamento da Seguridade Social, 647 milhões de reais. 

Temos, portanto, despesas de 1 bilhão e 177 milhões de reais no Orçamento 

da União.  

Essa é a proposta que foi mandada. 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Sr. Relator, qual a página, por 

favor?  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu estou lendo a Tabela 1, no pé 

da página 3: Orçamento da União para 2016 — Grandes Números. 
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O Orçamento foi mandado para cá no valor de 1 bilhão e 376 milhões de reais 

— a última linha —, aprovado no substitutivo com 1 bilhão e 425 milhões de reais. 

As despesas de 1 bilhão e 177 milhões de reais foram aprovadas com 1 bilhão e 230 

milhões de reais. Crescemos, portanto, aqui na previsão de arrecadação, como 

fazemos todos os anos. Mas eu lembro que isso não se verifica. Na prática, a União 

arrecada menos do que vem na Proposta de Lei Orçamentária Anual — PLOA, 

conforme quadro que mostrarei a seguir. 

Na página 4, na Tabela 2, temos Grupo de Natureza de Despesa — GND. 

Pessoal e Encargos Sociais, 277 bilhões de reais; Juros e Encargos da 

Dívida, 304 milhões de reais, que é rolagem da dívida — aliás, desculpem-me, juro 

da dívida. A rolagem da dívida é de 800 milhões de reais, o juro da dívida é de 304 

milhões de reais; juro do ano que nós não pagamos nada, nenhum centavo —; 

Outras Despesas Correntes, 1 bilhão e 94 milhões de reais; Investimentos, 142 

milhões de reais, o que é lamentável num orçamento no Brasil; Inversões 

Financeiras, 86 milhões de reais; Amortização da Divida, que é a rolagem da dívida, 

na verdade, 1 bilhão e 44 milhões de reais; e Reserva de Contingência, 100 bilhões 

de reais. Esses são os Grandes Números do Orçamento.  

Os parâmetros macroeconômicos, nós os atualizamos na votação do relatório 

da receita. Então, nós temos o seguinte no relatório final: 

PIB, retração de 1,9. Quando fizemos este relatório, a previsão da Focus era 

de 2,31 e já está em 2,60; IPCA, 6,47 de inflação para o próximo ano; e temos um 

câmbio previsto de 4,09 reais por dólar. Esses são os dados macroeconômicos que 

orientaram a formação da proposta. 

Metas Fiscais. Como já foi falado, estamos tratando de 0,7% do PIB de meta 

fiscal, com 34,4 bilhões de reais de superávit primário. Esta a previsão de 2016. 

Lembro que tivemos uma revisão de meta fiscal em 2015, com déficit muito 

acentuado, e a variação nominal do PIB caindo muito este ano e no ano que vem.  

Todos os comitês aqui foram instalados: Comitê de Admissibilidade de 

Emendas, que fez o seu relatório; Comitê de Avaliação das Informações sobre 

Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves; Comitê de Avaliação, 

Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária; e Comitê de Avaliação da 

Receita. Todos funcionaram adequadamente. 
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 A questão da saúde. Como eu já falei, nós mudamos, na LDO, a regra de 

cálculo da saúde, para considerar a regra anterior a essa última que aprovamos. 

Isso provocou um aumento de 3 bilhões de reais no orçamento da saúde, mais 700 

milhões em emendas individuais dos Parlamentares. Então, conseguimos melhorar 

o orçamento da saúde, da Seguridade Social — também existem problemas 

evidentes na Previdência, problemas muito graves, que nós vamos apontar. O 

orçamento para a saúde chegou a 108 bilhões de reais. 

 Nós temos uma prioridade, também, para a educação. Após as relatorias, 

depois de todos os Relatores atuarem, o substitutivo apontou um acréscimo de 1 

bilhão e meio de reais, melhorando o orçamento da educação. 

 Nós temos gastos com pessoal. Eles estão muito justos para o ano que vem. 

A despesa deste ano cresceu 12% e a receita está caindo 5%. Portanto, de 2015 

para 2016, temos uma diferença aí de 17%, que teve que ser acomodada com esses 

severos cortes no Orçamento, que foram apresentados para o fechamento da nossa 

conta. Houve redução das despesas de pessoal, que totalizaram 10,5 bilhões de 

reais, em relação à proposta que foi encaminhada. 

 As obras com indícios de irregularidades foram devidamente tratadas pelo 

Comitê. 

 Abertura de créditos, por decreto, autorizada na lei. Nós estamos reduzindo o 

percentual de autorização para créditos extraordinários de 20% para 10% — créditos 

de remanejamento de despesas. De um modo geral, o Governo vinha tendo 20% de 

limite de remanejamento e nós estamos reduzindo para 10%. Por quê? Porque nós 

pretendemos valorizar a atividade parlamentar. É aqui que nós autorizamos o que 

pode e o que não pode ser gasto. O Governo só pode gastar o que nós autorizamos, 

mas pode não gastar o que autorizamos. 

 O Orçamento é autorizativo. Quanto mais elástico for o Orçamento — no 

Orçamento deste ano, eu estimo que 100 bilhões de reais não serão arrecadados —

, mais nós estamos dando ao Governo a opção de escolher, entre tudo o que 

autorizamos, o que ele faz e o que ele não faz, o que ele executa e o que ele não 

executa. Se nós fizéssemos um orçamento justo, o Governo teria que executar 

aquilo que autorizamos, e, se quisesse mudar, teria que nos pedir autorização. 
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 Por isso, resistimos bravamente à inclusão da CPMF; o Relator da receita deu 

parecer contrário. Foi vencida no plenário a questão da repatriação, e há a questão 

de outras receitas temerárias que estão no Orçamento, e nós devemos acompanhar 

com cuidado a sua execução, para que não tenhamos que rever a meta fiscal, 

novamente, ao fim do ano que vem. 

 A questão do PAC. Para o PAC, havia 30% de autorização de remanejamento 

sobre o seu valor global. Esse foi o percentual praticado nos últimos anos. Nós 

estamos reduzindo para 30% por subtítulo, por rubrica. Isso é muito importante, Srs. 

Parlamentares. Eu quero pedir o apoio dos senhores para a manutenção dessa 

regra, porque, quando nós damos ao Ministério do Planejamento a autorização para 

remanejar 12 bilhões de reais, o que acontece? Ele inclui uma obra no PAC — ela 

não estava no PAC — e coloca lá 100 milhões, para essa obra. E de onde ele tirou 

esses 100 milhões? De uma obra pela qual nós brigamos aqui, por emendas. O 

Deputado Hildo Rocha pediu o atendimento da emenda dele, assim como os 

Deputados Izalci, Domingos Sávio, João Fernando Coutinho. Todos aqui lutaram 

para conseguir o atendimento da sua emenda. E depois o Governo vai lá e tira com 

a caneta, sem conversar com o Congresso Nacional. Então, o que nós queremos é 

preservar as decisões do Congresso. Uma rubrica de 100 milhões que sair deste 

Orçamento votado por nós poderá ser reduzida a 70 milhões, assim como poderá 

chegar a 130 milhões. Para mais do que isso, é preciso autorização do Congresso 

Nacional. 

 Infelizmente, nos últimos anos, o Congresso terceirizou, para o Executivo, 

toda a execução orçamentária dos investimentos no Brasil através do PAC. Então 

nós limitamos, na LDO, o ingresso de rubricas no PAC: 10% das existentes, a mais 

ou a menos. Só pode tirar 10%, só pode incluir 10%. 

 Antes, isso era livre: o PAC vinha com 1.500 títulos e o Executivo aumentava 

mais 500 durante o ano. Se o Prefeito estivesse com dificuldade para obter certidão, 

ele punha no PAC e daí podia pagar sem certidão. Não é assim que nós vamos 

organizar o Brasil. Nós precisamos de rigidez na execução orçamentária. 

Especialmente nesse contexto do PAC, eu peço apoio aos Srs. Parlamentares, 

porque, certamente, o Governo vai destacar e tentar voltar a ter a liberdade extrema 

que teve no último mandato. 
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 Quero também falar um pouco das medidas necessárias para o ajuste fiscal. 

E aí vem o capítulo do Bolsa Família, que está na página 16. Senhores, eu estudei 

muito o Bolsa Família. Tem gente que acha que eu sou louco de falar em cortar o 

Bolsa Família. Não, pelo contrário, eu apenas estou me baseando nos dados da 

Controladoria-Geral da União, que, através das suas auditorias, verificou o 

cumprimento das exigências legais para a inclusão de famílias no Programa. 

 Quanto aos 28,8 bilhões de reais que estão previstos, no Orçamento do ano 

que vem, para o Bolsa Família, nós apresentamos uma proposta de corte de 10 

bilhões de reais, baseados em alguns dados que aqui estão apontados. 

 Há um gráfico na página 17 que é resultado de uma ampla auditoria feita pela 

Controladoria-Geral da União sobre beneficiários do Bolsa Família. Ele diz que 61% 

das famílias beneficiárias possuem, sim, renda per capita compatível com o valor 

estabelecido na legislação do Programa; 2,4% e 6,7% possuem renda superior 

àquela que está estabelecida no Programa — portanto, praticamente 10%; e 29% 

não souberam avaliar. Então, quando nós mantemos 65% dos recursos do 

Programa, estamos garantindo, para esses 61% que estão visivelmente dentro da 

regra, a sua garantia de permanência no Programa. 

 Há também uns questionamentos sobre a regra de permanência no 

Programa. A regra de permanência está em uma portaria. A lei diz que, por decreto, 

a Presidente da República pode alterar o valor da renda média que enquadra as 

famílias no Bolsa Família, que é de 77 reais para a extrema pobreza e 154 reais 

para a linha de pobreza. Essas pessoas que estão na regra de permanência 

recebem até meio salário mínimo. Então, elas estão recebendo além do que autoriza 

a lei, porque estão recebendo por uma portaria que não está amparada pela lei. 

 No quadro da página 18, V.Exas. verão que há 28 bilhões e 220 milhões de 

reais no Bolsa Família. Eu estou cortando, pela eliminação da regra de 

permanência, 2 bilhões e meio; pelo cancelamento de benefícios quando a renda 

familiar per capita apresente evidências ou indícios de ser superior à renda para 

acesso ao Programa — de que trata aquela pesquisa que eu mostrei —, 2 bilhões e 

meio; pela não substituição de famílias que saem do Programa — 5% das famílias 

normalmente são desligadas ou se desligam do Programa porque não cumprem as 

regras, porque se mudaram e vão se recadastrar em outro lugar, embora o Cadastro 
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Único seja nacional, ou por qualquer outra razão —, então nós não substituiríamos 

essas famílias, 1 bilhão e 400 milhões; pelo cancelamento de benefícios não 

sacados junto à rede bancária, outro montante. A informação que eu tenho é de que 

2 bilhões de reais ficaram depositados, na virada do ano, na conta dos beneficiários. 

A Caixa deixa depositado o valor, na conta dos beneficiários, por 3 meses. Se a 

pessoa não saca, ela retira o dinheiro e depois deposita de novo, deixando lá por 

mais 3 meses. Então, é muito grande o número de pessoas que não sacam o 

benefício. Ora, se o Bolsa Família é para quem está abaixo da linha da pobreza, é 

inadmissível que a pessoa não vá buscar o dinheiro quando é depositado na conta. 

É uma evidência clara de que muitas pessoas não estão necessitando da ajuda, e, 

portanto, não vão buscá-la. E há esta justificativa: “Há lugares ermos, distantes”. 

Pouquíssimas pessoas estão nesses lugares; a maioria está em centros urbanos, 

com facilidade de acesso. E estou cortando mais 2 bilhões de reais, pelo 

cancelamento de benefícios para ajuste da disponibilidade financeira e 

orçamentária. A Lei do Bolsa Família diz que o número de beneficiários e o número 

de benefícios se adequarão à disponibilidade orçamentária. Portanto, não há direito 

adquirido no Bolsa Família. Há uma capacidade de pagamento, então ajustam-se a 

essa capacidade os benefícios.  

 O Senador Aécio Neves apresentou uma emenda à LDO para se atualizar o 

benefício pela inflação. Então, se nós atualizamos os 154 reais pela inflação e temos 

os mesmos 18 bilhões, ou 28 bilhões, no Orçamento, atenderemos menos famílias, 

porque cada uma receberá um pouco mais. Elas terão que sair do Programa porque 

este tem um orçamento fixo — quando se aumenta o valor que cada um recebe, 

alguns beneficiários terão que sair para que a conta feche. 

 É meritório que haja o reajuste, é meritório que as famílias que se encontram 

abaixo da linha da pobreza recebam pelo Programa, cuja essência veio com o Bolsa 

Escola, com o Vale Gás. É um programa que o ex-Presidente Lula organizou melhor 

e que representa um ganho muito importante para a sociedade brasileira, mas ele 

precisa de melhor gestão. E é isso que eu estou apontando aqui, ao propor o corte 

dos recursos daqueles que estão recebendo sem o devido amparo legal ou sem a 

devida fiscalização.  
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 Há também fraude quanto à frequência escolar. É uma exigência do 

Programa que a criança beneficiária frequente 75% das aulas, no mínimo. As 

escolas mandam a frequência. Então a exigência é 75% para todo mundo. Aí a 

Controladoria-Geral da União — CGU foi lá verificar no livro de frequência da escola. 

A criança está frequentando 75% das aulas? Não, não está. A escola manda o ofício 

dizendo que ela tem 75% de frequência porque não quer que a família saia do 

Programa, mas a criança não está com essa frequência no livro de presença. Tudo 

isso está na Internet, nas auditorias da Controladoria-Geral da União. A 

Controladoria fiscaliza três Municípios por mês, em auditoria sorteada. Em todas há 

um capítulo especial sobre o Bolsa Família. V.Exas. vão ver, por exemplo, que, lá 

em Ariranha do Ivaí, no Paraná, 30% das crianças não tinham a frequência 

informada ao Programa Bolsa Família, ao gestor. Foi informado que elas tinham 

frequentado 75% das aulas, mas, quando foram verificar o livro, constataram que 

30% das crianças não tinham essa presença. As famílias deveriam ter sido 

desligadas. 

 Então, a sucessão de fraudes no Programa precisa ser contida. É preciso 

levar a sério isso. O Programa é bom, desde que leve realmente as crianças à 

escola. O Programa é bom, desde que as crianças frequentem o posto de saúde e 

tenham a sua carteira de vacinação em dia. O Programa é bom, desde que as 

gestantes de fato frequentem os postos de saúde, especialmente agora com essa 

questão do zika vírus e da microcefalia. Mas, na auditoria do TCU, V.Exas. vão ver 

que 10% das crianças não têm a vacinação em dia, 10% das gestantes não 

frequentam posto de saúde, e também não são desligadas. Então, o que eu discuto 

é isso. É preciso haver uma certa fiscalização para que as pessoas de fato deem ao 

Brasil a contrapartida pela ajuda que estão recebendo. 

 E segue o relatório. Agora vamos falar um pouco sobre a Justiça do Trabalho. 

Para a Justiça do Trabalho — isto está na página 16 —, nós propomos um corte, 

muito acentuado, de 50% nas dotações de custeio e de 90% nos investimentos. Por 

quê? A Justiça do Trabalho custa 17,8 bilhões de reais por ano para o Brasil, quase 

o Bolsa Família inteiro, o Bolsa Família que eu estou propondo. São 17,8 bilhões só 

para a Justiça do Trabalho! Cinquenta mil servidores! Daqui a pouco, vai ser a maior 

empresa do Brasil; o maior empregador do Brasil vai ser a Justiça do Trabalho. 
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 Qual é o problema? O problema é que não há controle sobre a demanda. As 

pessoas que procuram a Justiça do Trabalho ou ganham ou não perdem. Todo 

mundo quer ir a um jogo em que ganha ou não perde, pois só pode sair de lá melhor 

do que entrou, não há como sair pior. Nós temos aqui os números de processos na 

Justiça do Trabalho: são 3 milhões 544 mil processos em 2014, dos quais 3.396 

foram julgados, restando 1 milhão e 500 mil processos, que eles não dão conta de 

atender. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Página 20. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Página 20. Está no meio da página 

20. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Deputado Ricardo... 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Só um minutinho.  

 Então, existe um resíduo de 2 milhões de ações não julgadas. Está na página 

19, bem no meio da página. Eu tenho pedido — e não tenho encontrado auxílio, mas 

vou insistir aqui com os senhores — o apoio da ANAMATRA, Associação Nacional 

dos Magistrados do Trabalho, e do TST no sentido de que solicitem à Câmara dos 

Deputados e ao Senado alterações na legislação trabalhista. 

 A legislação trabalhista é de 1943, não é, Deputado Pedro Fernandes? Não 

estou dizendo que V.Exa. é de 1943. Por volta disso, 1943. Como é que o 

empregado assinava a rescisão trabalhista em 1943? Assim: botava o dedão lá, não 

sabia o que estava escrito. Hoje, uma pessoa graduada e pós-graduada que ganha 

30 mil reais por mês é considerada hipossuficiente na Justiça do Trabalho. Ela pode 

dizer que trabalhou 24 horas por dia, não almoçou, não jantou, não dormiu, e vale. 

E, se o patrão não comparecer na audiência, à revelia do patrão... Se ele não 

comparecer, apresenta de novo; se ele não comparecer, apresenta de novo; se ele 

não comparecer, apresenta de novo. Ora, vamos equilibrar isso! 

 Se organizarmos a demanda na Justiça do Trabalho para que só quem tenha 

direito a discutir possa demandar, nós vamos resolver esse problema. Eram 10 mil 

vagas. Nós seguramos, na Comissão de Finanças e Tributação, a criação de 10 mil 

vagas. Está pendente de análise, na Comissão de Finanças e Tributação, a criação 

de mais 10 mil vagas na Justiça do Trabalho. Tem 50 mil funcionários, querem mais 

10 mil. 
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 Então, não é possível. Se nós não conseguirmos organizar a entrada... O que 

nós estamos propondo? Estamos propondo sucumbência proporcional — se pede 

sem ter direito, tem que haver sucumbência também; justiça gratuita só com 

assistência sindical; limite de indenização de 12 vezes o salário mínimo. O cara não 

pode pedir tudo o que imaginar na Justiça do Trabalho. Se ele não pediu antes, 

também paga pela omissão de não ter pedido antes. Ele tem 2 anos para pedir, mas 

a empresa tem que ter uma previsibilidade de quanto ela pode perder numa ação 

trabalhista. Pode perder 1 ano de salário do empregado, mas não pode perder a 

empresa inteira, como acontece em alguns casos. Por quê? Porque o pedir na 

Justiça do Trabalho não tem limite e não tem ônus, o cara pode pedir o que quiser. 

 Essa questão da revelia nós temos que mudar. Eu estou propondo uma série 

de alterações na Justiça do Trabalho, mas a ANAMATRA e o TST têm que nos 

solicitar a mudança, porque, se nós formos propor, estaremos retirando direitos do 

trabalhador. Agora, se eles propuserem, estarão organizando a Justiça, dando 

celeridade ao tratamento dos que realmente precisam. E a pessoa que precisa 

mesmo demandar fica 10 anos lá e não se consegue concluir a ação. Agora, o que 

está pedindo sem... Por que são julgadas 3 milhões de ações por ano? Fazem 20 

audiências por dia. O juiz senta lá na frente e diz: “O senhor está pedindo isso. O 

que o senhor dá para acertar?”. “Tanto.” “Está bem, pode ir embora.” Vem outro. 

“Certo, pode ir embora.” Nem lê a ação. Ele quer que se resolva, que o requerente 

vá embora. Por que a pessoa pede 100 e aceita 5 para ir embora? Porque não tinha 

direito a nada. Ela já tinha recebido a rescisão dela integralmente, paga 

honestamente pelo patrão.  

 Há patrão ruim? Há. Há empregado ruim? Há também. Não estamos dizendo 

que isso vale para todos, mas vale para a grande maioria das demandas que estão 

na Justiça do Trabalho. E aqueles que realmente precisam demandar não 

encontram espaço, porque a Justiça está sempre entupida de processos, pois não 

consegue entregar a jurisdição trabalhista na velocidade necessária. 

 Então, como a Justiça do Trabalho não tem se mostrado cooperativa, nós 

vamos apresentar um corte mais significativo, para que eles reflitam um pouco. Não 

tem cabimento no Brasil haver 3 milhões e meio de processos por ano e 50 mil 

funcionários para cuidar de demanda trabalhista. É evidente que isso está 
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desproporcional. Como na questão do Bolsa Família, eu não tenho preocupação, 

não. Nós estamos falando aqui de corrigir o que precisa ser corrigido. Não existe 

esse negócio de “ah, mas vai perder voto”. Não vou perder voto, não; vou ganhar 

voto.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - V.Exa. me permite um aparte, 

Deputado? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pois não, Deputado Domingos 

Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A reflexão que V.Exa. fez, além da 

leitura, requer que façamos uma ponderação. 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está escrito aqui, está tudo escrito 

aqui. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Primeiro, para concordar que nós 

precisamos nos debruçar sobre a situação da Justiça do Trabalho. 

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

Domingos Sávio, como Líder. Ele está lendo o papel que está à frente dele, e eu 

queria que concluísse. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É porque o Relator fez uma 

digressão um tanto quanto eloquente.  

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mas está escrito aqui; está tudo 

escrito aqui. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu até concordo que temos que nos 

debruçar sobre isso para o aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho. O que me 

preocupa é nós fazermos a reforma da Justiça do Trabalho de trás para a frente: 

começarmos por cortar no Orçamento, de uma forma quase que punitiva. E, talvez, 

em vez de solucionar, criemos outros problemas graves. Mas no momento oportuno, 

então, eu gostaria de debater com V.Exa. 

 A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Posso inscrever V.Exa. 

para falar? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Além disso, é importante coibir a 

possibilidade de venda de causa, estabelecer que o acordo no sindicato tem que 

valer como quitação, ampliar a arbitragem e a mediação com quitação, e definir que 
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os honorários periciais, quando houver a condenação, sejam pagos pelo 

empregado, porque ele pede perícia de tudo. Se ganhar ou se perder, quem paga é 

o Governo; nós pagamos a perícia que é demandada na Justiça do Trabalho.  

 Muito bem, vamos passar para o próximo capítulo, os órgãos dos Poderes 

Judiciário e Legislativo. Fizemos um corte de 15% no custeio, à exceção do 

Ministério Público, como eu já disse, que teve um corte de 7,5%, porque tem muitas 

demandas de investigação, e nós não queremos comprometer a capacidade do 

Ministério Público de prestar esse importante serviço para o País.  

 O projeto da Lei do Teto. O Governo mandou um projeto para economizar 800 

milhões de reais com a regulamentação do teto. Se o projeto for aprovado como 

está, vai aumentar em 1 bilhão e meio a despesa. O projeto de regulamentação do 

teto do servidor público foi enviado pelo Governo com a expectativa de economizar 

800 milhões de reais. Se aprovado como está o substitutivo da Comissão do 

Trabalho, vai aumentar em 1 bilhão e meio de reais a despesa. Em vez de 

economizar 800 milhões, vai aumentar a despesa. Aí, teremos mais um buraco de 2 

bilhões e 300 milhões para administrar. O problema não é só este ano; teremos que 

administrá-lo nos anos pela frente. 

 Então, eu gostaria que os senhores atentassem, na página 20, para isto:  

  “Os membros do Poder Judiciário, por exemplo, 

contam com o seguinte rol de benefícios” — são 29 

benefícios do Poder Judiciário: 

  “1 - retribuição pelo exercício, enquanto este 

perdurar, em comarca de difícil provimento; 

  2 - exercício da Presidência de Tribunal e de 

Conselho de Magistratura, da Vice-Presidência e do 

encargo de Corregedor; 

  3 - investidura como Diretor de Foro; 

  4 - exercício cumulativo de atribuições, como nos 

casos de atuação em comarcas integradas, varas 

distintas na mesma Comarca ou circunscrição, distintas 

jurisdições e juizados especiais; 

  5 - substituições; 
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  6 - diferença de entrância; 

  7 - coordenação de Juizados; 

  8 - direção de escola; 

  9 - exercício como Juiz Auxiliar na Presidência, na 

Vice-Presidência, na Corregedoria e no Segundo Grau de 

Jurisdição; 

  10 - participação em Turma Recursal dos Juizados 

Especiais; 

  11 - ajuda de custo para mudança e transporte; 

  12 - auxílio-moradia;  

  13 - diárias;  

  14 - auxílio-funeral;  

  15 - indenização de transporte;  

  16 - outras parcelas indenizatórias previstas na Lei 

Orgânica da Magistratura (...);  

  17 - remuneração ou provento decorrente do 

exercício do magistério;  

  18 - benefícios percebidos de planos de 

previdência instituídos por entidades fechadas, ainda que 

extintas;  

  19 - auxílio pré-escolar;  

  20 - benefícios de plano de assistência médico-

social;  

  21 - gratificação pelo exercício da função eleitoral;  

  22 - gratificação de magistério por hora-aula 

proferida no âmbito do Poder Público;  

  23 - bolsa de estudo que tenha caráter 

remuneratório;  

  24 - abono de permanência em serviço;  

  25 - auxílio alimentação;  

  26 - conversão de férias em abono pecuniário;  

  27 - adiantamento de férias;  
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  28 - décimo terceiro salário;  

  29 - terço constitucional de férias.”  

 Esses são os benefícios do Poder Judiciário. Coincidentemente, os do 

Ministério Público também são 29, e estão na página 20. São eles: 

  “1 - diferença de entrância ou substituição ou 

exercício cumulativo de atribuições;  

  2 - gratificação pelo exercício da função de 

Procurador-Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente e 

Corregedor-Geral, quando não houver a fixação de 

subsídio próprio para as referidas funções;  

  3 - gratificação pelo exercício de função de direção, 

chefia ou assessoramento nos gabinetes do Procurador-

Geral, Vice Procurador-Geral ou equivalente, Corregedor-

Geral ou em outros órgãos do respectivo Ministério 

Público, do Conselho Nacional do Ministério Público e do 

Conselho Nacional de Justiça, na forma prevista no inciso 

V do art. 37 da Constituição Federal;  

  4 - exercício em local de difícil provimento;  

  5 - incorporação de vantagens pessoais 

decorrentes de exercício de função de direção, chefia ou 

assessoramento e da aplicação do parágrafo único do art. 

232 da Lei Complementar 75, de 1993, ou equivalente 

nos Estados aos que preencheram os seus requisitos até 

a publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de 

dezembro de 1998;  

  6 - direção de escola do Ministério Público;  

  7 - gratificação pelo exercício de função em 

conselhos ou em órgãos colegiados externos cuja 

participação do membro do Ministério Público decorra de 

lei;  

  8 - ajuda de custo para mudança e transporte;  

  9 - auxílio-alimentação; 
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  10 - auxílio-moradia;  

  11 - diárias;  

  12 - auxílio-funeral;  

  13 - indenização de férias não gozadas;  

  14 - indenização de transporte;  

  15 - licença-prêmio convertida em pecúnia;  

  16 - outras parcelas indenizatórias previstas em lei;  

  17 - benefícios percebidos de planos de 

previdência instituídos por entidades fechadas, ainda que 

extintas;  

  18 - benefícios percebidos do Instituto Nacional do 

Seguro Social — INSS em decorrência de recolhimento 

de contribuição previdenciária oriunda de rendimentos de 

atividade exclusivamente privada;  

  19 - auxílio pré-escolar;  

  20 - benefícios de plano de assistência médico-

social;  

  21 - bolsa de estudo que tenha caráter 

remuneratório;  

  22 - adiantamento de férias;  

  23 - gratificação natalina;  

  24 - adicional constitucional de férias;  

  25 - remuneração ou provento decorrente do 

magistério (...); 

  26 - gratificação pela prestação de serviço à Justiça 

Eleitoral (...); 

  27 - gratificação pela participação, como membro, 

em sessão do Conselho Nacional do Ministério Público ou 

do Conselho Nacional de Justiça;  

  28 - gratificação de magistério por hora-aula 

proferida no âmbito do Poder Público;  
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  29 - abono de permanência em serviço, no mesmo 

valor da contribuição previdenciária (...).” 

 Muito bem, eu falo isso por quê? Nós temos, neste ano, um déficit, um 

problema, Deputado Danilo Forte, da ordem de 400 milhões de reais, que decorre do 

auxílio-moradia concedido por liminar a determinado magistrado, e estendido, pelo 

Ministro Luiz Fux, a todos os magistrados do Brasil e a todos os membros do 

Ministério Público. Então, há uma despesa de 400 milhões de reais que não estava 

prevista no Orçamento e que está sustentada nessas liminares. Por conta dessas 

liminares, a Justiça do Estado de Goiás está pagando 5 anos retroativos de auxílio-

moradia aos seus juízes. 

 Então, realmente, é preciso que esses benefícios sejam acordados em lei 

para que todos os que recebem da fonte do Tesouro tenham, mais ou menos, a 

mesma atenção. Os agentes do Executivo têm muita dificuldade e pouquíssimo 

atendimento; os do Legislativo, mais ou menos; e os do Judiciário têm muitos 

benefícios. Então, como todos recebem da fonte do Tesouro, eu acho adequado que 

regulemos isso igualmente, como está proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Eu estou colocando isso porque a Lei do Teto tem reflexo no Orçamento e, 

dependendo de como ela for votada, isso tudo pode nos dar uma despesa ainda 

muito maior — maior do que a que nós estamos colocando aqui. E, como disse o 

Deputado Domingos Sávio, há membros do Ministério Público e do Judiciário 

ganhando mais de 100 mil reais. Isso está lá no Portal da Transparência, também 

não é nada que não esteja devidamente alocado. 

 Na Câmara e no Senado, ninguém recebe mais além do teto, porque houve 

essa decisão e está sendo cumprida, embora houvesse tido contestação judicial.  

 Do auxílio-presidiário eu já falei. Foram 572 milhões de reais no ano passado 

de auxílio-reclusão. Era essa a questão que eu gostaria de abordar, já expliquei: a 

média do auxílio-reclusão é de 1.089 reais por beneficiário. Só 6% da população 

carcerária está atendida pelo auxílio-reclusão, porque são aqueles que estavam com 

carteira assinada no momento da prisão.  

 Quanto ao seguro-pescador, que é o seguro-defeso, o Governo pediu que eu 

incluísse mais 1 bilhão e meio de reais para o pagamento do seguro-defeso. Eu não 

atendi a essa solicitação do Governo, porque, da mesma forma que o Bolsa Família, 
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eu acho que é preciso ter luz em relação a isso. Os recursos públicos têm que ser 

gastos com muito critério, com muita clareza, e no seguro-defeso isso não acontece. 

Portanto, não acrescentei o que Governo solicitou, 1 bilhão e meio de reais para o 

seguro-defeso.  

 Quanto ao excesso de autorização orçamentária, eu já disse que isso 

prejudica nossas prerrogativas. A superestimativa de receita de 2015 foi de 180 

bilhões de reais. Em 2014, foram 70 bilhões de reais.  

 O gráfico está na página 24. Eu gostaria da atenção dos senhores. O gráfico 

na página 24 demonstra que em 2011 houve uma superestimativa. Os senhores vão 

ver o gráfico. Está aqui a tabela. Arrecadamos menos 64 milhões de reais, em 2009; 

menos 68 milhões de reais, em 2012 — arrecadamos menos do que a proposta de 

Lei Orçamentária enviou —, menos 68 milhões de reais, em 2013; menos 31 

milhões de reais, em 2014; menos 180 milhões de reais, em 2015.  

 Então, eu acho que nós devíamos cuidar para que os próximos orçamentos 

tenham a receita exatamente a que vai ser arrecadada. Temos que acertar o 

máximo possível, porque, aí sim, as decisões tomadas pelo Congresso terão que ser 

cumpridas pelo Governo, porque ele só tem autorização para essas funções.  

 Coloquei um acórdão do TCU, que fala sobre a superestimativa das receitas 

na página 25 e na página 26. Há outro gráfico com o atendimento das bancadas.  

 Nós podemos avaliar este quadro da página 26, que é muito importante para 

os senhores. Executou-se, em 2013, 0,97% de emendas de bancadas estaduais, 9% 

das emendas de Comissão; em 2014, 2% de emendas de bancadas estaduais, 

0,56% de emendas de Comissão; em 2015, 0,02% de emendas de bancadas 

estaduais e nada de emendas de Comissão.  

 Então, a média de execução de emendas de bancada que nós colocamos 

aqui é de 1,15%. Emendas coletivas: 1,15%. Então, as emendas coletivas são as 

debatidas nas Comissões, nas bancadas, as de prioridade, de disputa. “Vamos pôr 

essa estrada?” “Não, aquela outra é mais importante”. Faz-se um enorme debate 

aqui e, depois, o Governo, simplesmente, não executa.  

 Então, estou alertando para isso para que tenhamos clareza. Vamos ter uma 

briga danada pelos destaques aqui das emendas, para uma execução de 1,15% que 

nós temos feito.  
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 Eu não propus no meu relatório emendas de relator-geral. Não propus por 

quê? Porque eu acho que tem que se valorizar a prerrogativa parlamentar. Quem 

não consegue escolher uma prioridade na sua bancada, quem não consegue 

escolher uma prioridade na sua Comissão, nem foi atendido pelo Governo, porque 

não convenceu os órgãos de Governo de que aquela sua meta era prioridade, aí não 

pode recorrer ao relator-geral e ele resolver o que a bancada não quis, o que a 

Comissão não quis e o Governo não quis, e o relator-geral vai lá e atende. Por isso, 

eu não propus e acho que esta deve ser a regra para o futuro desta Comissão, que 

a disputa aconteça nas bancadas e nas Comissões. O que tem emenda tem 

emenda; o que não tem emenda não tem emenda. É assim que eu gostaria que 

fosse, assim eu propus no meu relatório preliminar, mas fui vencido no plenário. 

 Muito bem, Sr. Presidente, esses são os atendimentos do relatório que estão 

na página 28. Todos os atendimentos foram feitos e, como os senhores podem 

perceber, o relatório é muito político, é muito técnico, como todos os relatórios de 

orçamento são. Mas eu procurei, com a oportunidade que tenho de ser Relator-

Geral, colocar luz sobre algumas questões que entendo que devam ser mais bem 

avaliadas por nós que autorizamos o Orçamento e pelo Governo, que faz a sua 

execução. 

 Era o que eu tinha a dizer sobre o relatório. Agradeço a atenção e a paciência 

dos senhores, mas eu gostaria muito que esses temas aqui levantados fossem 

debatidos com bastante coragem, porque são temas polêmicos, e com bastante 

transparência. 

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

esclarecer, Deputado Izalci, que há uma lista. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, eu fui o primeiro a interrompê-lo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não foi o primeiro. O 

primeiro foi o Deputado Domingos. Eu queria dizer o seguinte... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O Deputado Domingos foi depois. Eu não estou 

criando caso. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu abro mão da palavra pelo 

Deputado Izalci. 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu só queria fazer naquela hora uma questão de 

ordem, não um discurso, porque nós estamos debatendo um tema aqui 

superimportante. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Posso esclarecer uma 

questão plenária antes de começar? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pode. 

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

sobre a mesa de inclusão na pauta do relatório. Eu não o coloquei em votação, 

porque, na verdade, a sessão foi dedicada à leitura. Na próxima sessão, que será na 

quarta-feira de manhã, não sei se teremos alguns avisos para serem votados, 

alguma matéria. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu posso fazer uma sugestão pela 

ordem? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Depois de mim. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Depois do Deputado Izalci, respeitando 

o direito constitucional que lhe é atribuído. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos discutir, ao final, 

se fazemos a reunião amanhã ou quarta-feira. Como amanhã temos sessão do 

Congresso e lá nós iremos votar o PPA, eu sugeriria que esse requerimento de 

inclusão na pauta do relatório para votação seja votado na quarta-feira. 

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria fazer uma sugestão para o 

ordenamento do trabalho. 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O combinado hoje era a leitura. Foi 

feita a leitura; abre-se o prazo dos destaques. A ideia era que, amanhã à tarde, 

fizéssemos o debate das diversas emendas, porque a sessão do Congresso será 

amanhã à noite. Na quarta-feira de manhã, exaurido o debate, já faríamos só a 

votação, porque vai ser muito corrido na quarta-feira. 

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

 O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Na terça à noite, temos que votar o 

PPA, os PLNs e os vetos. Vamos deixar para quarta-feira, na sessão do Congresso, 

porque devem ficar em aberto, de terça para quarta, a LDO e a LOA, com o 
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compromisso de votar as duas juntas. Então, na quarta de manhã, ficaríamos só a 

obrigação de fazer a votação do PLOA, para ficar pronto à noite. Eu acho que é mais 

racional. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É verdade. Mas essa 

pauta era a que havíamos acordado. E eu realmente acho que divaguei um pouco. 

Só quero avisar aos Lideres que nós temos reunião às 18h30min com o Ministro 

Levy e às 19h30min com o Presidente Renan Calheiros para que fechemos as 

votações. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pela ordem, Sra. Presidente. 

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

ordem, o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É o seguinte: na última reunião, eu ponderei isto 

também. Nós estamos aqui votando uma matéria superimportante, que é o 

Orçamento. Estamos discutindo o Orçamento, foi feita a leitura do relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só a leitura. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas o que eu quero dizer é que, com uma 

matéria como essa, não ter a presença do Governo é uma coisa absurda, até porque 

muitos dos comentários feitos pelo Relator dependem de iniciativa do Executivo, do 

Governo. Dá a entender que não temos Governo, porque é a primeira vez que eu 

participo de uma matéria tão relevante e vejo o Governo sumir. Será que não há 

interesse do Governo em discutir o Orçamento nesta Casa? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O erro foi meu, 

Deputado. Sabe por quê? Porque o Líder... Desculpe-me, eu tenho que esclarecer, 

porque senão seria oportunismo da minha parte. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Tudo bem. Eu quero um esclarecimento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós fizemos um acordo 

pela leitura apenas sem debate. O debate seria depois e a votação em seguida. 

Então, ele perguntou-me se haveria necessidade de estar aqui. Eu disse que não.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Está bem. Na votação na anterior também ele 

pediu e foi dispensado? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não.  
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 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Na anterior também não havia ninguém do 

Governo.  

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Isso é por conta de 

V.Exa.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Está bem. Mas quero me inscrever para falar 

sobre se vai acontecer prazo para apresentação de destaques. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem.  

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

 Informo a todos que hoje se abre prazo de apresentação de destaques.  

 (Não identificado)  - Podemos entender que a senhora dispensou o Governo.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Sra. Presidente, só quero 

complementar, antes do Deputado Caio, a questão colocada pelo Deputado Danilo. 

Acho que poderíamos até debater informalmente hoje, mas abrir o processo de 

discussão realmente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós não temos prazo, 

por causa das reuniões agendadas.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Está bem, mas não discutir hoje, 

mas debater informalmente... 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois é, mas seria bom 

fazer formalmente amanhã, às 14 horas. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA  - Sra. Presidente, eu estou propondo 

que debatamos aqui e agora, depois dessa exposição. Precisamos debater com ele 

informalmente ou formalmente, em último caso.  

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

gostaria de acatar todas as questões elencadas aqui regimentalmente. Se nós 

fizemos a discussão aqui, alguém poderá dizer que houve discussão, que não 

estava e que não sabia.  

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Mas estou propondo que não haja 

discussão do ponto de vista formal. Estou propondo que seja reunião informal, para 

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

lembrando que às 18h30min teremos reunião.  

 Então, vamos passar a palavra ao Deputado Caio Narcio e, em seguida, aos 

Deputados Moreira e Izalci. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, primeiro, cumprimento 

V.Exa. mais uma vez. O nobre Relator tem a missão árdua de ter que fazer uma 

peça orçamentária dentro da conjuntura nacional, tendo enfrentado todas as 

adversidades do processo orçamentário que este ano nos deu, agravado pela 

complicação que o Governo promoveu aqui nos trabalhos desta Comissão, por 

vezes mandando três ou quatro metas diferentes de superávit; por vezes mandado 

de quatro a cinco planos de receita diferentes e tendo os grandes desafios que 

estamos entendendo sobre o Orçamento do próximo ano.  

 O primeiro raciocínio necessário de ser apresentado aqui é de que todos 

sabemos que no próximo ano teremos um orçamento deficitário. A recessão está 

instalada no Brasil. Eu tive a oportunidade de falar aqui, na apresentação do 

relatório da educação, o quanto indignado estava pela maneira como os cortes na 

educação foram feitos. Houve cortes de mais de 50% no investimento, de mais de 

50% na capacitação de professores. Acho que o Relator faz o enfrentamento 

importante quando diz dos exageros que existem, por exemplo, na questão do Bolsa 

Família. Mas quero ressaltar a nossa posição relativamente à permanência do 

Programa Bolsa Família, que é de fundamental importância para todos os 

brasileiros. É importante ressaltar uma parte que muitas pessoas não sabem. Hoje, 

pela manhã, eu vi uma reportagem dizendo que o Governo é contra o corte do Bolsa 

Família. E é importante ressaltar que o nobre Relator, que propõe o corte, é Vice-

Líder do Governo. É importante dizer isso, porque o Governo tenta se esquivar das 

decisões, mas está aqui o seu Vice-Líder fazendo a apresentação dos cortes do 

Bolsa Família. Enquanto isso, na propaganda, o Governo diz que é contra os cortes 

do Bolsa Família. É o show da incoerência. 

 Mas quero dizer também que durante esse processo, nobre Relator, nós 

tivemos a oportunidade de fazer algumas priorizações nesta Comissão e é 

importante ressaltar, como Relator Setorial do Desenvolvimento Urbano, que tive 

oportunidade de colocar entre os recursos a distribuição de forma especial de 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2715/15  14/12/2015 
 
 

 29

recursos para cumprir a promessa do Governo, que não foi cumprida, para o Metrô 

de Belo Horizonte. Como Relator Setorial, eu tive a oportunidade de manter a nossa 

indicação de 100 milhões de reais, para que fosse construído o Metrô, uma proposta 

que o Governo, durante as eleições, esqueceu ter prometido a Belo Horizonte, os 

investimentos no seu Metrô. E nós, Parlamentares, colocamos essa previsão no 

Orçamento. Basta saber se no ano que vem, com recurso alocado por nós, o 

Governo irá executar uma promessa sua. Essa é uma das nossas dúvidas.  

 Também priorizamos, com a nossa atuação, a área de Oncologia, com a 

ajuda e a compreensão de que a Oncologia hoje é um dos maiores dramas da 

saúde de todo o mundo. Especificamente no Brasil existem números que 

demonstram que haverá, em 10 anos, um crescimento de casos de câncer 

elevadíssimo. Portanto, a prevenção é a maior ferramenta que nós podemos ter 

nesse enfrentamento.  

 Aproveito a palavra para dizer que o Relator não enfrentou um processo fácil 

na organização de um relatório num momento de crise, com um governo 

atabalhoado, que fez, por diversas vezes, atrapalhar o processo da organização 

orçamentária. Por muitas vezes, modificou seus parâmetros, muitas vezes 

atrapalhou o andamento desta Comissão. 

 Portanto, quero deixar aqui o nosso compromisso de fazermos, ao discutir 

essa peça orçamentária, uma avaliação de que, apesar de todas as dificuldades do 

Governo, foi colocada a nossa participação nessa peça para que pudéssemos atingir 

objetivos para um Brasil melhor, que seja atendido na sua plenitude. 

 Gostaria de ressaltar principalmente esses dois pontos com a minha querida 

Minas Gerais e principalmente as dificuldades que nós estamos tendo e tivemos 

ainda por esse Governo, que não conseguiu ajudar em momento nenhum para que 

esta Comissão pudesse ter os seus trabalhos na sua plenitude. 

 Ficam aqui os nossos protestos e a necessidade, sim, do enfrentamento da 

peça orçamentária, de acordo com o momento que estamos atravessando. Ainda 

acho que a recessão do ano que vem ainda está subestimada, será maior ainda. 

Mas o trabalho foi feito ao encontro da realidade. Fica aqui a nossa manifestação.  

 Parabéns a todos. 
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 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Caio Narcio, para eu ser 

Vice-Líder do Governo, preciso ser Parlamentar. E as minhas posições aqui são 

como Relator-Geral, que é outra missão que eu tenho dentro do Parlamento, embora 

polêmica, mas corajosa. Entendemos que a nossa prerrogativa aqui de cooperar 

com o Governo nas votações importantes não contamina as nossas posições 

pessoais. 

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

às 18h30min haverá reunião para tratarmos exatamente disso. Não estamos abrindo 

a discussão, porque a discussão será amanhã. Se alguém quiser algum 

esclarecimento, tudo bem. Mas vamos tentar... 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Só a título de esclarecimento, então, até 

que dia vai estar aberto o prazo para os destaques? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A partir de agora até 

quarta-feira de manhã. 

 O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Está o.k. Muito obrigado. 

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

Samuel Moreira. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu quero iniciar cumprimentando o 

Relator pelo trabalho, em que pese a nossa discordância frontal com relação ao 

Bolsa Família.  

 Nós não confiamos no Governo o suficiente para que ele faça o que tem que 

fazer, o que já deveria ter feito. Olha no relatório que V.Exa. apresenta. Isso aqui é a 

falta de governo. Está me dizendo aqui que apenas 61,3% podem estar aferidos por 

auditoria, dentro da renda per capita compatível, estabelecida com a legislação do 

programa. Nitidamente 10% praticamente estão fora. Olha só! E o Governo não atua 

nisso. 

 Nós não ajudaremos a cortar, porque nós não temos segurança de que o 

Governo vai utilizar isso realmente para não ampliar o Programa, porque o Governo 

deveria ampliar o Programa, mas ele fica perdendo dinheiro. É dinheiro que está lá 

perdido. 
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 Olha aqui, saldo em bancos: V.Exa. está me dizendo que ficam dinheiros em 

bancos que não são retirados pelos beneficiários pelo tempo que quiser. Mais que 3 

meses e depois volta e retorna de novo? E continua depositando? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Três meses, não recolhe o 

dinheiro. Se a pessoa não retira, a Caixa Econômica recolhe o dinheiro, mas 

continua depositando por mais 3 meses. E assim vai, até que expire o cadastro 

daquela pessoa. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Que pode ser quando? 

 O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - São 2 anos de cadastro. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - A pessoa fica 2 anos... Quer dizer, 

o Governo tem que atuar! Isso aí é o Governo que tem que atuar! 

 Então, nós não vamos cortar o orçamento do Bolsa Família, porque esse 

dinheiro pode ser usado, inclusive, para beneficiar mais pessoas que precisam nesta 

época de crise. O pobre não pode pagar por isso! 

 V.Exa. está apontando aqui no relatório que há salários mensais com soma 

de benefícios de 90 mil por mês no Judiciário! E nós vamos cortar dinheiro que 

beneficia famílias que precisam do Bolsa Família. Esses recursos poderiam ser 

utilizados para ampliar, inclusive, o número de beneficiados. 

 Então, não há como, Relator! Não há hipótese de nós — o Deputado Caio 

Narcio, da Bancada do PSDB, já até colocou isso — concordarmos com o corte no 

orçamento do Bolsa Família. Não há hipótese! 

 Eu estava observando aqui, e isso me deixa estarrecido. Eu quero 

cumprimentá-lo realmente pelo seu trabalho, porque cabe a nós nos aprofundarmos 

em algumas questões que V.Exa. levantou, deixando de lado essa questão do Bolsa 

Família. V.Exa. está me dizendo aqui que as auditorias verificaram que há fraudes 

produzidas pelas escolas! A escola, que é para ensinar, está produzindo uma 

fraude. E o Governo sabe disso e não faz absolutamente nada! Estão nos relatórios 

que chegam ao Governo. 

 É inacreditável que a própria escola ateste que a criança está indo, quando 

ela não está indo. E o objetivo do Bolsa Família também era fazer com que 

aumentasse a frequência nas escolas. Isso está acontecendo! 
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 V.Exa. está colocando aqui, nós temos notícia e lamentamos profundamente: 

é inacreditável que se pague auxílio-moradia no Judiciário para juízes e promotores 

que têm a casa própria numa determinada cidade, trabalham em determinada 

cidade e recebem auxílio-moradia! Como é que pode? Como é que pode a pessoa 

morar na cidade em que trabalha, ter a sua casa própria e receber auxílio-moradia? 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Jornal Nacional já 

mostrou isso inúmeras vezes. 

 O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Portanto, nós temos que fazer um 

trabalho nesse sentido! Não é possível! Não é possível que o Estado de Goiás, 

inclusive, esteja recebendo valores retroativos, há anos! Quer dizer, não é possível, 

não dá para entender. Por isso nós precisamos resolver! 

 Portanto, Sr. Relator, eu acho que, nesta nossa primeira conversa, eu quero 

cumprimentá-lo, excetuando o Bolsa Família. Da nossa parte, nós não cortaremos 1 

centavo. O que pudermos fazer que seja para ampliar o número de beneficiados, 

especialmente nesta crise. E faço os ajustes nos gastos públicos que V.Exa. 

detectou aqui e que são muito sérios. V.Exa. vai ter o nosso apoio nesse sentido. 

Nós somos a favor de que se ajustem privilégios. O que for direito é direito, privilégio 

não dá. 

 A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu acho, Sr. Relator, 

que este debate tem que ser feito amanhã. Nós temos reuniões para debater esses 

relatórios, os números, e nos inteirarmos de algumas decisões. Nós precisamos 

conhecê-las antes de chegarmos a votar o relatório de V.Exa. 

 Então, vamos suspender esta reunião e convocá-la para amanhã às 14 horas. 

 Agradeço a presença de todos. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Barros) - Declaro reiniciada a 15ª 

sessão extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Suspendo os trabalhos para uma reunião com o Relator da LDO, a fim de 

tratar da alteração do texto na sala da Presidência da Comissão. 

(A reunião é suspensa.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Declaro reiniciada a 15ª 

reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

Vamos concluir a votação do relatório do Deputado Zé Geraldo. 

Continuação da apreciação do Relatório nº 1 do COI, da CMO, 2015, 

apresentação pelo Comitê de Avaliação das informações sobre obras e serviços 

com indícios de irregularidades graves, sobre informações das obras que 

elencamos, como a de construção de ponto de ônibus, Radial Leste, trecho 1, em 

São Paulo, e Radial Leste, trecho 3, devido à perda do objeto com a revogação do 

Edital 03/2015/SIURB por parte da Prefeitura de São Paulo. 

Com a palavra o Relator, Deputado Zé Geraldo. (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Conforme decidido pelo Plenário desta 

Comissão na reunião de ontem, 15/12/2015, as obras do trecho 3 do corredor de 

ônibus — SP — Radial Leste e do BRT — SP — Itaim Paulista / São Mateus não 

sofrerão bloqueio na sua execução física, financeira e orçamentária, visto que a 

Prefeitura de São Paulo nos entregou o Ofício nº 1109/SIURB/2015, que informa a 

revogação do edital de licitação que continha os indícios de irregularidades 

apontados pelo TCU. 

Os relatórios nºs 1 e 2/COI/CMO, elaborados por este Comitê, já refletem 

essas alterações. O Relatório nº 1/COI/CMO, de 2015, portanto, propõe o bloqueio 

da execução física, financeira e orçamentária, em 2015, do trecho 1 do corredor de 

ônibus — SP — Radial Leste. 

Voto. 

Feitos esses registros, este Comitê, após examinar os apontamentos feitos 

pelo TCU, as medidas corretivas adotadas ou a adotar pelos gestores, conforme 
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consignado no Anexo 1, e a importância socioeconômica dos empreendimentos, 

decide:  

Não propor o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira da obra 

de construção do corredor de ônibus — Radial Leste — trecho 3, devido à perda do 

objeto com a revogação do Edital 03/2015/SIURB por parte da Prefeitura de São 

Paulo. 

Propor o bloqueio, nos termos do projeto de decreto legislativo anexo a este 

parecer, da execução física, orçamentária e financeira das obras de construção do 

corredor de ônibus — Radial Leste — Trecho 1, em São Paulo. 

Por fim, este Comitê submete este relatório à apreciação do Plenário desta 

Comissão, na forma prevista nos arts. 24 e 122 da Resolução n° 1/2006-CN.” 

É só isso, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Essa é a apresentação 

da modificação no relatório feita pelo Relator, o Deputado Zé Geraldo. 

Solicito a presença em plenário do Relator da LDO — Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o Deputado Ricardo Teobaldo.  

Vamos colocar em votação a alteração feita pelo Relator Zé Geraldo ao 

Relatório nº 1. 

Em votação na Câmara dos Deputados.  

Aqueles que aprovam permaneçam como acham. (Pausa.)  

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal.  

Aqueles que aprovam permaneçam como acham. (Pausa.)  

Aprovado. 

Foi alterado o relatório do COI — Comitê de Avaliação das Informações sobre 

Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves. 

Está encerrada a votação. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Muito obrigado a todos e a todas. 

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

sobre a mesa para inclusão na pauta.  

Trata-se de requerimento para inclusão da proposta de alteração da meta 

fiscal para 2016, constante do parecer da CMO — Comissão Mista de Planos, 
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Orçamentos Públicos e Fiscalização, relativo ao Projeto de Lei do Congresso 

Nacional nº 1, o Projeto da LDO para 2016. 

Peço a presença do Relator, o Deputado Ricardo Teobaldo, para que S.Exa. 

possa fazer a apresentação das propostas aceitas em reunião para ser objeto de 

votação. Lembro que... 

As reuniões paralelas realmente estão muito difíceis! 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O pessoal do Paraná está fazendo 

uma feira aqui! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É o Relator Zeca. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Menos a Senadora Gleisi Hoffmann. A 

Senadora Gleisi é muito comportada. S.Exa. é um exemplo de comportamento. Em 

compensação aqui... (Pausa.) 

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

Zé Geraldo.  

(Pausa prolongada.) 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vamos votar, Presidente! (Pausa.) 

Senadora Rose, se não votarmos, rompe o prazo do Congresso. 

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

Deputado Danilo Forte, que conheço há tanto tempo. Há um equívoco numa 

redação do texto que não estava acordada, e nós temos que corrigi-lo.  

(Pausa prolongada.) 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, V.Exa. não quer 

abrir para discussão? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só estamos acertando a 

redação, mas eu já havia colocado aqui a necessidade de votarmos o requerimento 

para a inclusão na pauta da proposta de alteração da meta fiscal para 2016. 

Preciso votar este requerimento para iniciar a leitura do parecer da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, relativo ao PLN nº 01, de 

2015, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, cujo Relator é o 

Deputado Ricardo Teobaldo. 

Está em discussão o requerimento. (Pausa.) 

Quando se fala em discussão, o Deputado Izalci já olha para mim. (Risos.) 
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 Não havendo quem queira discutir, vamos passar à votação do requerimento 

para inclusão na pauta da proposta de alteração da meta fiscal para 2016. 

É essa matéria que estamos votando. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Proposta esta que veio do Executivo, 

não é, Sra. Presidente? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ela veio do Executivo e 

da Casa também. Houve alguns que a propuseram. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - A proposta veio do Executivo ao 

Relator, e o Relator está solicitando sua inclusão na pauta.  

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

requerimento na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Vamos passar a palavra, enquanto se tira o espelho... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, enquanto se 

produz a redação final... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. ia redigir algo? 

V.Exa. disse que ia redigir... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Já estão providenciando a redação 

com a orientação que dei referente ao acordo que estabelecemos. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Essa foi a orientação 

que demos, porque a Deputada Professora Dorinha também participou. 

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

Enquanto isso, se V.Exa. quiser, posso externar aos colegas a orientação que 

demos para que se faça a redação do que acordamos. 

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

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

Deputados, temos dito que, embora sendo oposição firme a este desgoverno, nós 
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não somos oposição ao País. Temos responsabilidade, e essa responsabilidade nos 

une de forma suprapartidária para cumprir o nosso dever. 

É o nosso dever dar ao País as diretrizes para a execução orçamentária do 

ano que vem, portanto, a LDO, e, obviamente, o Orçamento. A ausência dessas 

peças obviamente compromete ainda mais o desgoverno que há, com repercussões 

gravíssimas para o País. 

Acabo de saber que, há poucos minutos, tivemos mais uma notícia triste: 

houve mais um rebaixamento da nota do Brasil pelas agências que analisam o grau 

de risco dos países. Isso não é algo que possa ser, com frequência, simplesmente 

ignorado ou criticado por membros do Governo, como se isso fosse algo das elites. 

Essa decisão significa mais perda de empregos, mais agravamento na 

situação brasileira. E a ausência de um orçamento, de uma lei de diretrizes 

orçamentárias, de um plano plurianual, seguramente não seria uma forma de 

enfrentar essa questão. 

É por isso, Sr. Presidente, que estou fazendo esse preâmbulo para dizer que, 

embora sejamos contrários a qualquer redução da meta, aceitamos um acordo, 

dentro do limite que podemos flexibilizar.  

O Governo queria uma redução e, ainda, um parágrafo que deixasse a 

possibilidade de se abater até 100% da meta. De maneira muito categórica, de 

maneira muito clara, não aceitamos isso, tanto o PSDB como os demais partidos de 

oposição, o Democratas, o PPS e o Solidariedade.  

Mas, falando pelo PSDB, estabelecemos um acordo de que a meta votada na 

LDO por esta Comissão possa ser novamente aqui apreciada, uma vez que ainda 

não foi ao Plenário, por conta de um adendo do Relator a ser apreciado na 

sequência. O adendo acordado muda de 34 bilhões e mais alguns milhões de reais 

para 24 bilhões reais exatos a meta de superávit por parte do Governo Federal, da 

União; e mantém-se o mesmo valor de 6 bilhões e alguns milhões de reais para os 

Municípios e Estados. 

Reduzimos, portanto, a meta a algo próximo de 0,5%, e não 0,7%, mas não 

acolhemos a possibilidade de se deduzir dessa meta qualquer outro índice. Na 

proposta que o Governo apresentava ontem, através do seu Líder, a intenção era 

deduzir até o limite da meta por frustração de receita.  
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Entendemos que, se houver frustação de receita, que haja mais rigor e 

contenção de gastos. Essa é a receita que entendemos ser o procedimento 

responsável que se deve ter para se enfrentar essa crise. 

Vou concluir, Sra. Presidente, dizendo que a emenda já deve estar pronta, e 

nós manteremos o acordo de não obstruir, concordamos com a votação, para que, 

na sequência, possamos votar o Orçamento. E, aí, com esses 10 bilhões de reais 

que concordamos de reduzir da meta, espero que possamos resolver o problema, 

recompondo o orçamento do Bolsa Família na íntegra. E, aí, não teremos nenhum 

corte no Bolsa Família.  

Com isso, acredito que possamos votar por acordo a LDO e também, 

obviamente, o Orçamento-Geral da União. Aliás, o acordo é que votemos o PPA na 

sessão do Congresso daqui a pouco e, enquanto o Congresso conclui outras 

votações, que voltemos aqui à Comissão para aprovar a LOA — Lei Orçamentária 

Anual; e aí, sim, que votemos ainda hoje a LDO e a LOA ainda hoje na sessão do 

Congresso, para garantir ao País o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária para o ano 

que vem, num gesto de responsabilidade ao País. 

É essa a posição que o PSDB no acordo que fizemos. 

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

palavra à Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, eu gostaria de ressaltar, 

diante das palavras de V.Exa., a importância do comprometimento desta Casa, 

através desta Comissão, no sentido de que possamos oferecer um orçamento ao 

País. Dissemos isso inúmeras vezes.  

Agora, a notícia que V.Exa. traz ao Plenário, que já está em todos os jornais, 

é exatamente a de que o Brasil perdeu o selo de bom pagador. O significado da 

classificação de bom pagador pelas agências pode estar longe do pensamento das 

pessoas. Elas podem achar que isso não é implica diretamente na vida de cada um. 

Todos os atos ou a falta de atitude na economia, ou a falta de boas atitudes 

na política, levam o Brasil a essa circunstância atual. E o agravamento disso poderá 

ser muito maior se nós não tivermos Orçamento a oferecer ao Brasil. Por isso 

estamos reivindicando, e não precisou... O Deputado Pedro, Edmar, a Deputada 

Dorinha, todos que aqui estão reafirmaram o compromisso de fazê-lo. E nós não 

vamos nos perder nos descaminhos destas pequenas e grandes batalhas políticas, 
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que moralmente não acrescentaram nada à vida do Brasil, pelo contrário, tiraram. 

Nós não vamos nos perder neste momento e, em vez de oferecer o que 

propusemos, oferecer uma briga, uma batalha no Plenário, que em nada vai 

melhorar a vida do povo brasileiro, e vai denegrir ainda mais — é uma expressão 

que não deve ser usada —, vai piorar muito o conceito que se tem sobre a 

administração do Brasil, que já é pública, sobre o andamento dos trabalhos desta 

Casa. Que, pelo menos, sejam resguardadas, numa Comissão que tem esse 

trabalho, esse dever, a obrigatoriedade e a responsabilidade de reconstruir um 

capítulo nessa história, recuperando a memória desta Comissão, que estava 

assoberbada de medidas que não foram nem votadas, nem apreciadas, nem 

discutidas ao longo de 25 anos. 

Portanto, eu quero agradecer ao Deputado Sávio, à Deputada Dorinha. Estou 

sempre falando nos dois porque, emblematicamente, representam aqui a Oposição. 

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Presidente... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente... 

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

pouquinho de paciência. 

Eu tenho sempre que ressaltar, Deputado Danilo, que nada teria caminhado 

aqui se não houvesse a paciência, a colaboração, o entendimento do bom brasileiro, 

que aqui traz seu mandato para ser apreciado e julgado pela população brasileira. 

Eu agradeço a todos, aos Deputados Edmar, Hildo, Zé Geraldo, Izalci, Pedro 

— nem se fala! —, Hugo Leal, Flávia... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - A mim, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ...Gorete, à Senadora 

Gleisi, que aqui esteve. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Esqueceu-se de mim, Presidente. 

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

desentendemos de vez em quando, mas pelo bom andamento do trabalho. E, 

sobretudo... 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sra. Presidente... 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... quero ressaltar o 

trabalho do Deputado Ricardo Barros, que foi um baluarte, virou madrugada para 

produzir um entendimento tão importante. 

Quero agradecer ainda aos Deputados Nilton Capixaba, Moreira... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só a mim que não, Presidente? 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - A nós dois. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ah, por fim... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente, só eu não ajudei. 

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

dizer... (Riso.) 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só eu e o Deputado Zeca Dirceu não 

ajudamos. A todo mundo a Presidente agradeceu. Até o Deputado Zé Geraldo (riso), 

que é brigão, foi saudado aqui; nós dois não. 

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

agradecer àquele que procurou o entendimento, Deputado Jaime Martins (riso) — 

não me faça rir nesta hora —, ao Deputado Paulo, que, quando estávamos 

escanteados por falta de decisão que unisse todos, sempre procurou mediar o 

debate. Portanto, tenho que agradecer a V.Exa. e pedir desculpas se apertei demais 

(riso) seu entendimento conosco, mas é porque era necessário. 

Agradeço ao Deputado Zeca, que, com toda sua elegância e formalidade, nos 

deixou ausentes muitas vezes, mas nos trouxe um relatório final que podermos 

apreciar. 

Muito obrigado da todos. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A Deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende tem a palavra. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sra. 

Presidente, eu só gostaria de reforçar o compromisso do Democratas com o País. 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sra. Presidente... 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, o que vai ser realizado agora aqui é fruto de acordo, de boa vontade. Todo 
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o processo que aconteceu na CMO veio de grande boa vontade, principalmente dos 

partidos de Oposição — nós abrimos mão do Regimento em muitas situações, dos 

prazos. Nesta situação em especial o partido reconheceu a importância estratégica 

— ainda que o programa precise ser melhorado, acompanhado, ter corrigidas 

distorções — da manutenção do Programa Bolsa família. 

Por isso, o Democratas, mesmo contrariando toda a estrutura legal, aceitou 

fazer o acordo de mudança da meta de 0,7 para 0,5, para a preservação do Bolsa 

Família, com apelo à tentativa de recomposição em algumas áreas da estrutura da 

Justiça, TRT inclusive, reforçando que esta votação que vai acontecer agora, foge a 

todos os padrões. Nós não estamos aqui abrindo exceção para durar para sempre, 

ou seja, uma prerrogativa que, a partir de agora, pode ser adotada. Nós já votamos 

a LDO nesta Comissão, mas, numa disposição de V.Exa., como Presidente, para 

recompor a importância desta Comissão, uma mudança desta natureza não podia ir 

direto ao Plenário sem esta Comissão, que fez o seu trabalho, que está fazendo um 

esforço gigantesco para cumprir com a sua tarefa, uma LDO que foi mudada várias 

vezes, uma proposta de receita que também foi mudada várias vezes. 

Nós estamos de novo fazendo uma exceção pelo País, reconhecendo as 

dificuldades e fazendo esse apelo para todos os partidos, o que não vai impedir 

nossa posição política. Nós não vamos obstruir, nós garantimos, e reconhecemos 

este esforço de País. 

Eu gostaria de reconhecer, é lógico, a boa vontade do Líder Paulo Pimenta, 

— que tem tentado construir acordos — e acima de tudo a de V.Exa., nesta tentativa 

de manter neutralidade, equilíbrio. Embora V.Exa. seja de um partido da base do 

Governo, em momento nenhum agiu de maneira irresponsável. 

Então, nós da Oposição nos mantemos nesta posição de vigilância, mas 

também de boa vontade, em especial com um programa de natureza importante, 

embora, como já dissemos e discutimos várias vezes, possa ser melhorado. Tudo 

pode ser melhorado e ajustado. Mas é um programa que tem importância 

estratégica, e o Democratas reconhece essa importância. 

Por isso estamos abrindo mão de posições que poderíamos... V.Exa. sabe 

que isso não seria nem discutido nem votado. Nós estamos reconhecendo a boa 

vontade de todos, envolvidos num desejo de País. 
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Muito obrigada. 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sra. Presidente... 

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

Deputados Edmar, Julio e Izalci e o Senador Hélio José. 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - E o Deputado Nilton Capixaba. 

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

Capixaba, V.Exa. está inscrito antes do Senador. 

Com a palavra o Deputado Edmar Arruda. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, tem horas que 

alguns me olham e falam “PPS”. Quero deixar claro que sou do PSC, estou 

representando nosso Bloco nesta Comissão de Orçamento. 

Quero dizer que foi um privilégio poder trabalhar, tendo V.Exa., Senadora 

Rose de Freitas, como nossa Presidente, com todos os colegas Deputados e 

Deputadas, Senadores e Senadoras. É um aprendizado muito grande. 

Eu queria deixar registrado que nós da Oposição ajudamos na construção 

deste Orçamento, que, com certeza absoluta, não é uma peça fictícia. Pela primeira 

vez nesses 5 anos que estou aqui — e participo da Comissão Mista de Orçamento 

pela terceira vez — vejo que houve realmente um debate preocupado com a 

execução do Orçamento. Eu queria deixar isto registrado: eu me sinto realizado de 

termos feito um Orçamento com base na realidade. 

Quero parabenizar os Relatores, tanto do PPA, Zeca Dirceu, Ricardo 

Teobaldo, o Relator-Geral Ricardo Barros, todos os Relatores Setoriais. Quero 

parabenizar principalmente pelo entendimento cada bancada, representantes de 

cada Estado, entendendo o momento que estamos vivendo, abrindo mão de 

algumas reivindicações, de algumas emendas, para chegar a este Orçamento. 

Realmente espero que possamos ter em 2016 um ano melhor. Que nós 

possamos realizar as receitas previstas e, da mesma forma, que o Governo possa 

ter eficiência na aplicação desses recursos, não estourando os gastos. Que nós 

possamos fechar o ano com superávit, sinalizando de fato para o mercado, para que 

a partir de 2017 o País retome o crescimento. 

Eu sou otimista com relação ao Brasil e espero que o Governo possa fazer a 

sua parte, para que nós — sociedade, empresários, principalmente, setor produtivo 
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— comecemos a acreditar naquilo que estamos fazendo aqui e iniciar a retomada 

dos investimentos, retomando vagas de trabalho, para não acentuarmos o 

desemprego, que é muito ruim para a economia e para a população brasileira. 

Ficam os parabéns a todos os membros da CMO, Senadores, Senadoras, 

Deputados e Deputadas, em especial a nossa Presidente e aos Relatores que 

conduziram os trabalhos. 

Quero ainda registrar que tivemos o privilégio de ter o Deputado Paulo 

Pimenta conduzindo o trabalho em nome do Governo. Ele foi bastante flexível, 

soube ouvir e principalmente compor, para que pudéssemos chegar a um bom êxito 

e ver nosso Orçamento aprovado. É uma frustração não só desta Comissão, mas 

também do Congresso e da população, o Orçamento, como já aconteceu em outros 

anos, ser aprovado em abril do ano seguinte. 

Parabéns a V.Exa. e a toda esta Comissão.  

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sra. Presidente, peço a palavra 

para um esclarecimento. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou lhe dar a palavra. 

Eu vou solicitar que falem por 3 minutos, porque temos que ir ao Congresso.  

Quem pediu esclarecimento? 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Esclarecimento no seguinte 

sentido: o Orçamento será votado, não é? Dentro do contexto do acordo, não é? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Será votado. 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - No Congresso? Está tudo 

equacionado? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tudo certo, tudo certo. 

Precisamos sair da Comissão. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Peço apenas para esclarecer aqui, 

Presidente. Nós já conversamos com o Presidente Renan — naturalmente a 

Presidente estava junto —, e ele já se comprometeu a chamar a reunião para hoje. 

Quer dizer, se concluirmos ainda a tempo, votamos hoje. Mas ele está chamando 

também sessão do Congresso para amanhã, às 11 horas. Ou seja, se não 

conseguirmos votar hoje, até à noite, vamos votar amanhã. Essa é a previsão. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos fazer todo o 

esforço para isso. 

Deputado Julio Lopes com a palavra, por 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO JULIO LOPES - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

obviamente, já foi comentado o rebaixamento do Brasil pela Fitch, o que é 

gravíssimo, com a saída compulsória de quase 20 bilhões de reais. Mas eu queria 

aproveitar para fazer uma denúncia: ainda mais grave, no meu entendimento, é o 

posicionamento do Banco Central, que acaba de mudar o recolhimento compulsório 

casuisticamente, para atender o banco BTG. Isso se constitui num absurdo, porque 

o banco BTG já teve, suplementarmente, um apoio do Fundo Garantidor de Créditos 

da ordem de 6 bilhões de reais. 

Quero lembrar as Sras. e Srs. Deputados que esse mesmo banco já devia, 

anteriormente, em função da compra do PanAmericano, algo em torno de 5,8 

bilhões de reais, sendo 1 bilhão de reais devido ao Bradesco. Esse total perfaz 11,5 

bilhões de reais, Sra. Presidente, o que é quase um terço dos 44 bilhões de reais 

que tem o Fundo Garantidor de Créditos. 

É grave, grave a intervenção do Banco Central, mudando casuisticamente o 

recolhimento compulsório. E ainda mais grave é que esteja retirando 3 bilhões do 

setor imobiliário para alocar em atendimento de obras do PAC. Não nos 

surpreenderemos se acontecerem outros rebaixamentos em função de atitudes 

dessa natureza, Sra. Presidente. É grave! 

Solicito a todos os Srs. Deputados e todas as Sras. Deputadas que observem 

esse procedimento, a meu juízo absolutamente indevido. 

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

Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, eu até estava comentando aqui, com 

o Líder do Governo que, se alguém de fora acompanha, sem saber a questão 

partidária, vai achar que o PSDB é que é Governo, porque, realmente, nós somos a 

favor do Brasil. E o acordo contempla isto: a votação não só do PPA, mas também 

da LDO e da LOA, para que, realmente, tenhamos pelo menos um rumo, um norte. 

Eu quero aproveitar para parabenizar, realmente, o Relator do Orçamento, 

que demonstrou claramente que nós precisamos, no ano que vem, todos nós, 
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imbuídos desse espírito de melhorar o País, fazer uma reestruturação, porque ficou 

demonstrado, nesta Lei Orçamentária, o tamanho da dificuldade que nós vamos 

enfrentar no ano que vem, principalmente pela desorganização.  

O Governo está totalmente perdido. Os cortes foram feitos, basicamente, 

lineares, de uma forma não ideal, porque nós temos que diferenciar os projetos de 

Estado e projetos de Governo. E nós não contemplamos isso, infelizmente, e isso 

vai custar caro. Projetos que receberam grandes investimentos estão sendo 

paralisados, ou não contemplados com aquilo que deveriam ser contemplados. Mas, 

infelizmente, é o que aconteceu. Este Governo quebrou, realmente, o País, e 

precisamos buscar uma alternativa. Está aí o reflexo das notas dos avaliadores 

internacionais, que, realmente, demonstram claramente que este Governo chegou 

ao fim. Basta ver as pesquisas. 

De qualquer forma, eu quero aqui registrar que quero fazer parte dessas 

comissões que faremos para resolver isso. Primeiro, temos que fazer uma auditoria 

no Bolsa Família. Nós estamos abrindo aqui, mas tem que haver auditoria do Bolsa 

Família. Quanto à questão do BNDES, nós vamos pegar o resultado, aqui, da CPI, 

para também podermos cobrar isto: a participação do Tribunal de Contas da União. 

Nós precisamos fazer uma reforma tributária, uma reforma trabalhista. Estas são, 

realmente, as consequências do Tribunal Regional do Trabalho: corte de 50%. 

 E eu parabenizo os Deputados e, de uma forma especial, o Deputado 

Domingos Sávio, do nosso partido, que fez questão de pontuar essa questão do 

Tribunal Regional do Trabalho. Eu fui realmente juiz do tribunal e sei das 

dificuldades. Se há realmente excesso de custo, é porque realmente esta Casa não 

fez o seu papel de simplificar, atualizar a legislação, que é de 1943, e compatibilizá-

la com a realidade atual. 

Nós temos que fazer um esforço imenso para realmente reestruturar as 

finanças do País e definir de fato prioridades em programa de Estado. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

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

Passo a palavra ao Deputado Nilton Capixaba. 
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O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

Deputadas, Senadores, Senadoras, eu acho que nós estamos dando um exemplo 

para o País, sempre que nós estivermos fazendo nosso papel. Se o outro não faz, 

nós precisamos fazê-lo. Nós estamos fazendo o nosso papel deixando o Orçamento 

pronto para o Congresso votar. 

Quero parabenizar todos os membros desta Comissão, todos os Relatores e 

a Presidente Rose de Freitas. 

É a primeira vez que eu participo da Comissão de Orçamento com uma 

Presidência feminina. E ela deu um show de bola, porque abriu a fala para todos, 

ouviu todos, buscando um consenso. Com isso, nós conseguimos concluir este 

trabalho desta forma. 

Deputado Paulo Pimenta, que está aqui ao meu lado, eu acredito que 

precisaria haver mais Pimenta no PT. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Mais? 

O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Esse Paulo Pimenta deu show de 

bola. Ele sempre ouviu as pessoas, conversou e buscou ter um bom relacionamento. 

Parece que hoje aqui não há mais Oposição. 

Como disse o Deputado agora: “Parece que o PSDB e o DEM viraram 

Governo”. Não, eles viraram brasileiros cada dia mais, porque estão olhando pelo 

Brasil. 

Parabéns à Oposição pela forma com que deram este exemplo aqui, na 

Comissão. 

Imagina, Deputado Paulo Pimenta, se o Congresso Nacional hoje seguisse o 

exemplo da Comissão de Orçamento. Com certeza, o nosso Brasil seria bem 

melhor, e acabaria toda essa confusão que está aí, que está sendo muito ruim para 

o Brasil. 

Então, eu quero parabenizar todos que participaram. Fiquei muito feliz de hoje 

deixar concluído o nosso trabalho na Comissão de Orçamento. Parabéns a todos os 

colegas. Para mim é honroso saber que nós fizemos o nosso papel. 

Mais uma coisa só para fechar: o Bolsa Família hoje está dando um exemplo 

à Comissão, está fazendo tudo que a Presidente quer, que o Governo quer. Eu 

gostaria que fosse apurada a denúncia do Bolsa Família. Peço à Polícia Federal, ao 
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Tribunal de Contas que apurem isso. Gostaria de saber se realmente existe isso que 

eles tanto dizem. 

O dinheiro não pode ser desviado, porque hoje nós estamos num momento 

muito difícil para o nosso Brasil. 

Parabéns a todos! Que Deus abençoe todos! 

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

Capixaba. Eu endosso suas palavras em relação ao trabalho da Comissão, da base 

de apoio, da Oposição, de todos os Parlamentares, em particular da nossa 

Presidente Rose de Freitas.  

Gostaria de dizer que o Deputado Pimenta é único. O Deputado Pimenta aqui, 

na nossa Comissão, virou refresco. 

Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Hélio José. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Nos meus 3 minutos eu vou querer, na 

verdade, fazer um reconhecimento ao esforço coletivo de todo mundo aqui, 

principalmente do nosso Deputado Ricardo Teobaldo, na LDO, que vai e vem, vai e 

vem, vai e vem, sempre no sentido da boa vontade. Faço um reconhecimento 

também ao esforço do Deputado Jaime Martins, de toda a assessoria, da nossa 

querida Presidente Rose de Freitas, com toda a tranquilidade, para garantirmos o 

Orçamento para este ano. 

É a primeira vez que eu participo desta Comissão. Eu praticamente não faltei 

nenhuma vez. Eu vi o esforço coletivo de todo mundo aqui, da Oposição, da 

Situação, para ajudar a fazer este Orçamento. 

Nós estávamos muito preocupados, porque, em Brasília, nós fechamos o mês 

passado com 250 mil desempregados. E se permanecesse o corte que estava nos 

tribunais e aqui, no Senado Federal... Com o corte do Senado Federal não 

conseguiríamos operar o Senado. Simplesmente não iríamos conseguir, porque, no 

Senado Federal, nestes últimos 5 anos, nós fizemos corte o tempo inteiro. O que 

estava previsto aqui tornaria inoperante o Senado Federal. 

Então, a nossa política de rever a meta, de realmente recompor alguns 

órgãos que são fundamentais para o nosso Governo é uma política acertada. E nós 

precisamos parabenizar todo mundo por esse reconhecimento, para que não se 

gere mais desemprego em nossa cidade. Nós sabíamos o tanto de servidor, 
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principalmente da área terceirizada, limpeza, segurança, fundamental para garantir a 

nossa tranquilidade para trabalhar, que ficaria desempregado aqui no Distrito 

Federal, caso permanecesse o corte que estava sendo colocado. 

Então, como Vice-Líder do Governo no Senado Federal, como colega que 

está sendo Relator, como Líder do PMB — Partido da Mulher Brasileira, no Senado 

Federal e aqui, como companheiro do Deputado Jaime Martins, há muito tempo no 

PSD, partido que me honrou muito, eu quero parabenizar a todos e dizer que é com 

muita alegria que vamos fechar o ano com o Orçamento, se Deus quiser. 

Um abraço! 

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

José. 

O próximo orador inscrito é o Deputado Hildo Rocha, que tem a palavra por 3 

minutos. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Deputado Jaime Martins, que neste 

momento preside a reunião da Comissão Mista de Orçamento, Srs. Deputados, 

Relator da LDO, Deputado Ricardo Teobaldo, membros da Comissão, quero apenas 

dizer que aprendi muito nesta Comissão, constituída de Senadores, Senadoras, 

Deputados e Deputadas de alto nível. Além de conhecedores profundos da questão 

orçamentária, eles estão imbuídos de querer fazer, através dos processos 

legislativos desta Casa, peças orçamentárias que venham a melhorar a vida de 

todos os brasileiros. 

Aqui eu cito, como exemplo, o Programa Bolsa Família, que estava sofrendo 

um corte de 10 bilhões de reais — uma proposta do Deputado Ricardo Barros, que é 

o Relator-Geral do Orçamento de 2016. Houve um entendimento, e tanto partidos da 

base do Governo como da Oposição ficaram contra esse corte. Todos nós sabemos 

que, neste momento em que o Brasil vive uma crise econômica terrível, quem mais 

sofre são os menos favorecidos. E seriam justamente esses que ainda iriam sofrer, 

porque iriam perder o recurso do Bolsa Família. 

Então, com a redução da meta fiscal — isso foi possível graças a um 

entendimento nesta Casa —, o superávit diminuiu de 0,7% para 0,5%, para que não 

houvesse esse corte do Bolsa Família. Isso é salutar. Isso é benéfico para o povo 

brasileiro. 
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Queria saudar aqui, em nome de todos os Deputados, a Presidente desta 

Comissão, Senadora Rose de Freitas, que fez um grande trabalho. Quero também 

parabenizar o trabalho da consultoria desta Comissão, que conseguiu elaborar 

peças importantes para o Brasil e que veio atender aos anseios dos membros desta 

Comissão. 

Fico feliz em saber que estou podendo contribuir para que tenhamos três 

peças orçamentárias: o PPA, que aqui foi muito bem relatado pelo Deputado Zeca 

Dirceu; a LDO de 2016, que foi relatada pelo Deputado Ricardo Teobaldo; e a Lei 

Orçamentária, que tinha essas dificuldades de ajustes, o que é natural, e está sendo 

relatada pelo Deputado Ricardo Barros. 

Portanto, apenas uso este espaço para parabenizar não apenas os membros, 

mas também todos os servidores desta Comissão Mista de Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputado Hildo 

Rocha. Queria também reconhecer o importante trabalho que V.Exa. fez durante 

todo o ano e a sua colaboração. 

O próximo orador inscrito é o Deputado Zé Geraldo. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Zé Gerardo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Zé Gerardo. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - É Geraldo mesmo! Havia um Zé Gerardo 

na Legislatura passada, mas... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Ainda existe na Câmara, 

mas não na Comissão. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Não, como Deputado, só Zé Geraldo. 

Não há mais nenhum. Havia uma confusão: Zé Gerardo, Zé Geraldo. 

Sr. Presidente, primeiro, quero parabenizar todos os membros desta 

Comissão. Naturalmente, se não fossem o entendimento, a compreensão, o acordo, 

nós não votaríamos essa peça orçamentária. Foi um ano difícil, um ano de muita 

turbulência, um ano de muitas dificuldades econômicas. Naturalmente, todos nós 

gostaríamos de ter mais dinheiro para as nossas obras em nossos Estados, mas 

sabemos que ainda no próximo ano nós teremos dificuldades, mesmo com as obras 

do PAC. 
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Eu sou de um Estado onde nós temos grandes obras do PAC, o asfaltamento 

de grandes rodovias, como a Cuiabá-Santarém e a Transamazônica, e nós 

deixamos de asfaltar neste ano uns 200 quilômetros. Há empresas, mas faltou 

recurso. Antigamente, havia dinheiro no PAC, e não havia licenciamento, não havia 

contratos; agora, há licenciamento, mas está faltando recurso. 

Quero fazer o registro de que, no Pará, temos duas grandes universidades 

em implantação, com sede no interior do Estado: a Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará — UNIFESSPA, com sede em Marabá, e a Universidade Federal 

do Oeste do Pará — UFOPA, com sede em Santarém. Os reitores dessas duas 

universidades já fizeram o seu pedido ao Ministério, já prevendo as dificuldades. 

Pediram mais recursos para no próximo ano fazer obras importantes, no sentido de 

estruturar essas duas universidades, que não tiveram nenhum real de corte.  

Então, quero aqui agradecer e parabenizar o Relator, que trabalhou com 

aquele entendimento de que a Pátria Educadora precisa investir em educação. 

O Pará hoje tem quatro universidades mais o Instituto Federal do Pará — 

IFPA, que é uma instituição de nível superior. Então, são cinco universidades que 

atendem a todas as regiões, com vários campi universitários. E tenho certeza de que 

a UNIFESSPA e a UFOPA se beneficiam muito de não terem recebido cortes, 

porque são duas universidades em implantação e muito importantes para o 

desenvolvimento da região do Carajás, com sede em Marabá, e para a região do 

Tapajós, com sede em Santarém. 

Com certeza, ao realizarmos a sessão do Congresso e votarmos esta peça 

orçamentária hoje, nós vamos nos sentir mais tranquilos, até porque garantiremos 

que não haverá corte no Bolsa Família, que é o programa mais importante deste 

País. Queremos atender a todos os Municípios do Brasil. 

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

Geraldo. Eu queria também reconhecer aqui o importante trabalho que V.Exa. teve 

nesta Comissão, presidindo o Comitê de Obras Irregulares — COI. Fizemos aqui 

algumas audiências públicas, e V.Exa. fez um bom trabalho. Parabéns! 

Com a palavra o próximo inscrito, o Deputado Giuseppe Vecci. 

O SR. DEPUTADO GIUSEPPE VECCI - Srs. Deputados, Srs. Senadores, eu 

gostaria de poder iniciar externando que, apesar do fracionamento político que nós 
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vivenciamos no Brasil, esta Comissão teve a maturidade para, dentro do possível, 

fazer acordo em relação aos principais temas que afligem hoje o nosso País. Então, 

quero parabenizar a Presidente, o Sr. Vice-Presidente e todos os Relatores, que, 

com a sua sapiência, conseguiram nos fazer avançar, como há tempo não fazíamos 

aqui na Comissão de Orçamento. 

Gostaria de colocar alguns pontos importantes dentro da visão da discussão 

do Orçamento. Hoje há uma total falência da administração pública brasileira, que já 

não consegue cumprir os seus objetivos. A administração pública já não gera 

receita, arrecada através dos impostos de todas as pessoas. Hoje, gasta-se uma 

grande maioria internamente, com despesa corrente, restando muito pouco para 

voltar à população em termos de investimento na área da saúde, de infraestrutura, 

de educação e outros pontos importantes. 

Nós estamos discutindo aqui o Orçamento, e agora à tarde vai haver na 

Comissão da Reforma Tributária a leitura do parecer sobre a relação entre a carga 

tributária e o Orçamento. Com certeza, a carga tributária é do tamanho das 

despesas no Brasil. Aqui vejo todo mundo falando muito de Impostômetro. Na 

Avenida Paulista, em São Paulo, há um Impostômetro, mas nós precisamos instalar 

em Brasília o gastômetro, porque não tem cabimento a carga tributária aumentar. E 

ela aumenta a cada dia porque aumentam as despesas. 

Então, é necessário que nesta Comissão nós possamos discutir claramente 

essa questão. Hoje, pasmem V.Exas., no Brasil 45% dos recursos do Orçamento 

são voltados para dívida e 25% para a Previdência. Aí, quando veem as discussões 

que interessam à grande maioria da população, que é educação, saúde, o 

percentual é 3,7%, 3,8%, e nós ficamos aqui discutindo migalhas para colocar o 

Orçamento no nível que interessa. 

É preciso também, a par de nós diminuirmos a questão dos gastos no Brasil, 

discutirmos as grandes despesas. A grande despesa no País se chama dívida 

pública, o serviço e certamente o pagamento dela. Um por cento que se aumenta de 

imposto no Brasil com certeza representa o dobro relativamente aos maiores 

Ministérios que nós temos aqui. Então, isso é importante.  

É importante que nós Parlamentares tenhamos coragem de fazer reforma 

estruturante, coragem de sofrer desgaste com parcela da população na reforma 
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tributária, na reforma previdenciária, para poder criar condições de que tenhamos o 

Orçamento mais exequível, mais próximo e certamente voltado aos interesses da 

grande maioria da sociedade brasileira.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Deputado Giuseppe Vecci! V.Exa. tem razão. A carga tributária chegou ao limite do 

que pode pagar a sociedade, e os gastos do Estado brasileiro não estão mais dentro 

do Orçamento. Nós vamos ter que enfrentar, num futuro muito próximo, questões 

fundamentais de qualidade do gasto, melhorar a qualidade do gasto em todos os 

setores, de modo geral: Judiciário, Legislativo e Executivo.  

Com a palavra o próximo orador inscrito, Deputado Paulo Pimenta. 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 

que faça a minha inscrição. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a 

parceria do trabalho durante este ano aqui na Comissão. 

Eu sou daqueles, Sr. Presidente, que entende que a Comissão do Orçamento 

é muito mais do que uma Comissão que trata de questões do Governo. A Comissão 

do Orçamento trata do Estado brasileiro, trata dos três Poderes. As decisões que 

nós tomamos aqui impactam a vida dos brasileiros, a taxa de juros, o câmbio, a 

economia. Muitas das coisas que acontecem no dia a dia das pessoas é fruto do 

trabalho realizado por esta Comissão.  

Dessa forma, eu sempre entendi que tudo aquilo que nós construirmos nesta 

Comissão precisa ser uma construção que vá muito além do Governo, da Oposição. 

Ela é fruto do entendimento capaz de responder a esse desafio que é o cargo e a 

função que nós exercemos aqui.  

Por isso, eu quero, em primeiro lugar, agradecer às Lideranças da Oposição 

pela parceria, pelo diálogo e pela construção que nós tivemos aqui até este 

momento. Quero saudar também os Líderes da Base. Sem a participação deles, 

esse trabalho seria impossível. Eu me recordo de como foi importante essa 

construção.  
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Cito aqui o colega Deputado Hildo Rocha, que eu não conhecia. No início do 

ano, às vezes nós tínhamos dificuldade de encontrar o tom dentro da Comissão para 

que as coisas acontecessem, à medida que nós todos fomos nos conhecendo mais, 

cada um respeitando as opiniões, sabendo trabalhar a nossa diversidade. Hoje ele é 

o principal aliado que eu tenho aqui para me ajudar a exercer essa tarefa da 

Liderança do Governo. 

A nossa Presidenta também foi uma pessoa fundamental. V.Exas. se 

lembram o ano passado, quando da votação daquele PLN 36 no final do ano, a 

dificuldade que foi. Este ano, votamos o PLN 5 com tempo para que o Governo 

pudesse acomodar a sua situação. 

Vamos fechar o ano com chave de ouro, votando o PPA, a LDO, o 

Orçamento, respondendo, num momento tão delicado como este, a uma expectativa 

que a sociedade brasileira tem de um Orçamento que seja mais próximo da 

realidade, sem uma receita superestimada, com metas que levem o País a fazer um 

esforço fiscal necessário e tendo a sensibilidade de preservar coisas que são 

fundamentais e são simbólicas para o Governo como é a questão do Programa 

Bolsa Família.  

Então, eu agradeço a todas e a todos e espero que efetivamente nós 

possamos estar à altura da expectativa que o País tem para o trabalho desta 

Comissão, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.  

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

Pimenta. Quero reconhecer também a importância do seu trabalho aqui na 

Comissão. Nós iniciamos o ano com a Comissão derrapando um pouco, exatamente 

por falta da presença do diálogo com o Governo nesta Comissão. A partir do 

momento em que V.Exa. assumiu esse papel, a Comissão começou a trabalhar com 

celeridade e está permitindo que nós encerremos o ano batendo todos os recordes 

de votações na Casa. Inclusive já há um acordo, e, se Deus quiser, vamos fechar o 

ano com a votação da LDO e do Orçamento. Parabéns pelo seu trabalho! Tem o 

nosso reconhecimento.  

Com a palavra a próxima oradora inscrita, a Deputada Flávia Morais. 
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A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Obrigada, Sr. Presidente. Eu digo 

que esta Comissão dá ao Brasil exemplo da maturidade política que nós precisamos 

ter neste momento.  

Em alguns pronunciamentos que eu faço, tenho feito um apelo ao Plenário, 

aos nossos colegas, para que possamos, neste momento tão difícil para o Brasil, 

colocar as nossas diferenças partidárias de lado e colocar os interesses do povo 

brasileiro em primeiro lugar. E esta Comissão consegue fazer isso neste momento. 

Por isso, quero parabenizar todos os membros da Comissão, em especial a 

Presidência, a Vice-Presidência. Parabenizo também o Relator Ricardo Barros. Com 

certeza, todos fizeram um grande trabalho. 

Tivéssemos nós trabalhando o Orçamento com sobra de recursos talvez seria 

mais fácil, mas trabalhar um Orçamento, construir uma peça orçamentária com uma 

previsão de corte com certeza é um grande desafio.  

Aqui nós tivemos a compreensão de todos. Foi um trabalho importante, 

ouvindo a sociedade e priorizando cortes. Todos eles são difíceis de estabelecer, 

mas que não venham a afetar principalmente as questões que são mais caras ao 

nosso povo brasileiro. 

Então, parabenizo o Relator pela sensibilidade que teve, pela defesa de todos 

esses membros, principalmente a programas como o Bolsa Família e o Farmácia 

Popular.  

Com a aprovação do Orçamento deste ano, fica maior a esperança de que 

nós vamos conseguir atravessar esta fase política difícil do nosso País e de que o 

ano de 2016 será muito melhor, com maturidade maior e com a possibilidade de 

retomar o crescimento do Brasil.  

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputada Flávia 

Morais. Quero também reconhecer a importância do seu trabalho como Relatora 

Setorial. Fez um belo relatório, contribuiu sobremaneira para o bom funcionamento 

da Comissão. V.Exa. cumpriu aqui a sua parte. Parabéns! 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Danilo Forte, é 

uma questão de ordem? Há dois oradores inscritos.  
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É uma questão de ordem no sentido 

exatamente de agilizar o trabalho. O adendo já está pronto. Eu gostaria que os 

oradores inscritos deixassem para falar após essa leitura, até para nós já fazermos o 

debate em cima do relatório que será lido, porque isso é muito mais producente para 

nós do que ficarmos aqui até tarde.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O.k., Deputado Danilo Forte. 

Há mais dois oradores inscritos: o Deputado Zeca Dirceu e o Deputado 

Samuel Moreira.  

Indago a V.Exas. se é possível se pronunciarem após a leitura do relatório, 

uma vez que nós estamos na iminência de começar a Ordem do Dia no plenário. É 

importante que consigamos votar esta matéria rapidamente. V.Exas. estão de 

acordo? (Pausa.)  

Com a palavra o Deputado Zeca Dirceu. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Eu serei muito breve.  

Quero, primeiro, dizer que os fatos narrados aqui provam que a Comissão 

caminha para ter um grande sucesso. É gratificante participar de uma Comissão que 

trata de fato de assuntos que impactam a vida das pessoas. Nós percebemos que o 

que foi discutido e votado aqui tem relação direta com a economia do País. Nós 

conseguimos ampliar recursos para a área da saúde. Nós transformamos o PPA. 

Podemos dizer que é o PPA da educação, com metas muito claras, inclusive bem 

relacionadas com o Plano Nacional de Educação. 

Fizemos tudo isso por acordo, com diálogo, com entendimento. Que bom 

seria que o que aconteceu aqui fosse uma realidade na Câmara dos Deputados, no 

Senado Federal, no Congresso Nacional! O exemplo desta Comissão fica como 

reflexão.  

Quero parabenizar a Presidente, Senadora Rose de Freitas; V.Exa., 

Deputado Jaime Martins; toda a Mesa diretiva da Comissão de Orçamento; o Líder 

Paulo Pimenta, que fez um trabalho importante aqui, particularmente nas ações do 

Governo; os demais Relatores, Deputados Ricardo Barros e Ricardo Teobaldo. A 

todos aqueles que me ajudaram na condução da relatoria do PPA fica registrado o 

meu agradecimento. 
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O entendimento feito com a Oposição e com os partidos da base foi 

importante, como eu disse inicialmente, para que todos os trabalhos, não só o PPA, 

pudessem prosperar. 

Eram as minhas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputado Zeca 

Dirceu. V.Exa. tem o nosso reconhecimento também pelo seu trabalho aqui este 

ano. Relatou uma matéria importantíssima, o PPA dos próximos 4 anos, que, 

espero, possamos votar daqui a pouco no Congresso Nacional. 

O último orador é o Deputado Samuel Moreira, a quem peço que seja 

bastante breve, no sentido de que possamos passar à leitura do relatório.  

Com a palavra o Deputado Samuel Moreira. 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Eu quero só registrar o nosso voto 

contrário. Nós não vamos obstruir a votação, mas nós vamos votar contra.  

A LDO, alterada mais uma vez, não tem a mínima base sólida para prosperar. 

Ela prevê um PIB de crescimento de meio por cento. Quem acha que o Brasil vai 

crescer meio por cento do jeito que o Brasil vem andando, com uma inflação de 

5,5%? É algo irreal. Estamos com mais de 10,5%. 

Nós também não concordamos com o rebaixamento da meta do superávit 

mais uma vez. É um Governo que mostra falta de credibilidade aos investidores. 

Não é à toa que, cada vez mais, se rebaixa o nível de investimento do País. E 

vamos para o voto. 

Vamos registrar a nossa posição, discordando, em que pesem os 

entendimentos que foram feitos, preservando o Programa Bolsa Família, porque não 

é possível, numa crise dessas, cortar recursos dos mais pobres. 

Nós precisamos aqui — e o Relator fez um belíssimo trabalho, o Deputado 

Ricardo Barros — aprofundar na questão dos gastos públicos do Executivo, do 

Legislativo e do Judiciário. 

Há privilégios. Nós verificamos aqui no relatório dele 29 benefícios no 

Judiciário e no Ministério Público, alguns inexplicáveis, como o auxílio-moradia, de 

maneira genérica, para todos, independentemente se moram ou não em casa 

própria, se trabalham no local. 
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Conforme já disse o nosso Deputado Giuseppe Vecci, é preciso propor algo 

para o futuro para a Previdência. O País não pode achar que estão aposentando 

pessoas com 52 ou 53 anos. 

O que for direito é direito, direito adquirido. Faz-se uma regrinha de transição. 

Mas, para o futuro, isso não é possível mais, até porque essas pessoas não se 

aposentam. Essa é uma mentira para todos nós. Essas pessoas não param de 

trabalhar. 

É preciso pensar em idade mínima, colocar pilares estruturantes, para haver 

equilíbrio fiscal, o Brasil não ficar gastando mais do que arrecada. 

Eu queria só registrar essa posição, porque nós vamos votar contra a matéria 

inclusive lá no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputado 

Samuel Moreira. Eu queria também reconhecer a importância do seu trabalho, 

sempre com posições extremamente lúcidas. 

Nós vamos passar a palavra ao Relator, para que ele faça a leitura do seu 

adendo. Se for possível, nós vamos votar aqui rapidamente.  

Tem a palavra o Deputado Ricardo Teobaldo, para fazer a leitura, se 

necessária, e os comentários em relação a esse adendo à LDO.  

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, conforme entendimento na reunião da 

Comissão, nós estamos apresentando o adendo ao parecer da CMO, o Adendo 1 ao 

PL: 

“1) No art. 2º: 

(...) 

Leia-se: 

Art. 2º A elaboração e a aprovação do Projeto de 

Lei Orçamentária de 2016, bem como a execução da 

respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção 

da meta de superávit primário para o setor público 

consolidado não financeiro de R$ 30.554.000.000,00 

(trinta bilhões, quinhentos e cinquenta e quatro milhões de 

reais), sendo a meta de superávit primário dos 
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Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de R$ 

24.000.000.000,00 (vinte e quatro bilhões de reais) (...). 

(...) 

§ 2º A meta de superávit primário estimada para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios é R$ 

6.554.000.000,00 (seis bilhões, quinhentos e cinquenta e 

quatro milhões de reais). 

(...) 

2) Renumere-se o parágrafo único do art. 12 para § 

1º, incluindo-se o inciso III, e acrescentando-se novos 

parágrafos (§§ 2º ao 6º): 

§ 1º Não será considerada, para os efeitos do 

caput, a eventual reserva: 

(...) 

III - para compensar a expansão de despesa 

obrigatória de caráter continuado ou a desoneração de 

receita não consideradas no projeto de lei orçamentária. 

§ 2º O Projeto de Lei Orçamentária de 2016 e a 

respectiva Lei destinarão recursos, no montante de 0,1% 

(um décimo por cento) da receita corrente líquida, à 

constituição da reserva a que se refere o inciso III do § 1º 

deste artigo, considerada como despesa primária para 

efeito da apuração do resultado fiscal. 

§ 3º A reserva constituída nos termos do § 2º deste 

artigo será considerada como compensação, durante o 

exercício financeiro de 2016, pelo órgão colegiado 

legislativo permanente com a atribuição de examinar a 

adequação orçamentária e financeira das proposições em 

tramitação no Congresso Nacional, não se constituindo 

em limite para aprovação de proposições com impacto 

orçamentário-financeiro compensadas por outros 

mecanismos. 
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§ 4º A apropriação da reserva constituída nos 

termos do § 2º deste artigo observará critérios 

previamente fixados pelo órgão mencionado no § 3º deste 

artigo, que comunicará ao Poder Executivo as 

proposições que vierem a ser consideradas adequadas, 

para fins de abertura do crédito adicional correspondente, 

se necessário. 

§ 5º Somente serão compensadas, nos termos do 

§ 3º deste artigo, as proposições compatíveis com as 

normas financeiras, em especial o plano plurianual e esta 

Lei. 

§ 6º No mínimo metade dos recursos consignados 

à reserva constituída nos termos do inciso III do § 1º 

deste artigo será apropriada na compensação de 

proposições de iniciativa do Poder Executivo. 

(...) 

§ 2º Para fins de aplicação do caput, a União 

promoverá ações, em regime de colaboração com os 

demais entes federados, com vistas a que 6,6% (seis 

inteiros e seis décimos por cento) do Produto Interno 

Bruto-PIB do país seja aplicado em investimentos 

públicos em Educação, nos termos do art. 5º, § 4º, da Lei 

nº 13.005, de 25 de junho de 2014, especialmente para o 

cumprimento das metas estipuladas para o exercício de 

2016. 

4) Inclua-se o art. 20-D: 

Art. 20-D. Nas contratações de obras e serviços de 

engenharia... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Faço uma questão de ordem. No 

item anterior, V.Exa. deixou de ler: “3) Inclua-se o § 2º No art. 20-B:” Chamo a 

atenção para isso a fim de não haver problema de redação depois. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Está bem. 
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“Art. 20-D. Nas contratações de obras e serviços de 

engenharia de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) custeadas com recursos públicos 

federais, inclusive transferências para Estados e 

Municípios, será exigida contratação de seguro-garantia 

de conclusão de obra. 

Parágrafo Único. Os critérios e as condições para a 

contração do seguro de que trata o caput serão 

estabelecidos pelo órgão federal regulador de seguros.  

5) Inclua-se o § 11 no Art. 35: 

§ 11° Fica autorizada a aquisição de equipamentos 

para transporte de pacientes do Sistema Único de Saúde 

situados em região ribeirinha e/ou do interior, nos termos 

da Lei n° 8.080, de 1990.  

6) No art. 11: 

Onde se Lê: 

XIII - ao atendimento de despesas de pessoal e 

encargos sociais decorrentes da concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração, inclusive 

resultante de alteração de estrutura de carreiras, cujas 

proposições tenham iniciado sua tramitação no 

Congresso Nacional até a entrada em vigor desta Lei, 30 

de novembro de 2015, e do provimento de cargos, 

empregos e funções, observado o disposto no inciso I do 

caput do art. 75, que, no caso do Poder Executivo, 

constará do orçamento do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; 

Leia-se: 

XIII - ao atendimento de despesas de pessoal e 

encargos sociais decorrentes da concessão de qualquer 

vantagem ou aumento de remuneração, inclusive 

resultante de alteração de estrutura de carreiras, cujas 
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proposições tenham iniciado sua tramitação no 

Congresso Nacional até 30 de novembro de 2015, a data 

de publicação desta Lei, e do provimento de cargos, 

empregos e funções, observado o disposto no inciso I do 

caput do art. 75, que, no caso do Poder Executivo, 

constará do orçamento do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão;  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - Relator, para agilizar, basta ler o “leia-

se”, porque o “onde se lê” já vai ser modificado. Basta fazer referência ao artigo e ler 

o “leia-se”. Assim V.Exa. ganha tempo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Está bem. 

7) No art. 78: 

(...) 

Leia-se: 

§ 2° O anexo a que se refere o caput conterá 

autorização somente quando amparada por proposição, 

cuja tramitação tenha sido iniciada no Congresso 

Nacional até 30 de novembro de 2015... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Relator, está complicado o seu texto 

em relação ao material que nós temos. V.Exa. está lendo aí, por exemplo, “no 

Congresso Nacional até 30 de novembro de 2015”. No texto que temos aqui — há 

trecho riscado —, está: “no Congresso Nacional até a data da publicação desta Lei”. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Essa redação é antiga. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Mas V.Exa. está lendo o que está 

riscado. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O que está riscado está saindo. O que 

está entrando é o que está em negrito. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Esse art. 7º... 

“No art. 78, onde se lê: 

O anexo a que se refere o caput conterá 

autorização somente quando amparada por proposição 
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cuja tramitação tenha sido iniciada no Congresso 

Nacional até 30 de novembro de 2015 (...)” 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Não tem “até 30 de novembro”. No 

meu está riscado. Está riscado. Está: “No Congresso Nacional até a data da 

publicação desta lei”. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É a modificação. Está certo. É no “leia-

se”. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - V.Exa. está lendo no “onde se lê”. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator poderia ir 

direto ao artigo, dizendo “leia-se” — a nova redação, apenas. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A nova redação só é “até a data da 

publicação”. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Solicito uma questão de ordem, Sra. 

Presidente. 

Ele está lendo isso. Está, Sra. Presidente. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Vamos ver o “leia-se”. 

“§ 2° O anexo a que se refere o caput conterá 

autorização somente quando amparada por proposição, 

cuja tramitação tenha sido... (...)” 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O que está riscado não precisa ler, 

porque vai ficar na forma nova. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Continuo a leitura. 

“(...) terá os limites orçamentários correspondentes 

discriminados, por Poder, Ministério Público da União e 

Defensoria Pública da União e, quando for o caso, por 

órgão referido no art. 20 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, com as respectivas: 

8) Incluam-se: 

V — aquelas decorrentes de concursos públicos 

cujos editais tenham sido publicados até 31 de agosto de 

2015, limitadas à quantidade de vacâncias que venham a 
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ocorrer em 2016, e até o respectivo número de vagas 

previstas ou com prazo improrrogável vincendo em 2016;”  

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, Sr. Relator, atentem 

para o item 8: “incluam-se os incisos V e VI no §12 do art. 78”. 

V.Exa. não leu. V.Exa. está com muita pressa. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Ah, está bem. 

“9) Inclua-se o art. 126-A:  

Art. 126-A. A Lei Orçamentária Anual assegurará 

recursos suficientes para o atendimento da população 

atingida, em toda sua extensão, pelo desastre ocorrido 

em razão do rompimento das barragens de contenção no 

município de Mariana, Minas Gerais, sem prejuízo das 

obrigações impostas às empresas responsáveis, inclusive 

consórcios, pela construção e manutenção das referidas 

barragens. 

10) Altere-se o parecer das seguintes emendas: 

(...)” 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

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

pedindo a palavra para uma questão de ordem? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sou eu, Hildo Rocha. 

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

Rocha. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sinceramente, eu não sei quais são 

essas emendas cujos pareceres estão sendo modificados. Seria bom termos 

conhecimento, pelo menos. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Essas são emendas de 

manutenção de trecho rodoviário que nós retiramos. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Elas são públicas. Estão no sistema, 

Deputado Hildo Rocha. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Hein? 
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - As emendas são públicas. Elas estão 

no sistema. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Estavam nos anexos de 

orçamento impositivo e foram retiradas. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Pois é. Mas seria bom conhecermos 

quais são elas. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Estão no sistema da CMO. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Vamos lá. 

Emenda nº 296... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não precisa ler, não, Relator. Basta 

dizer “conforme tabela” e tocar para frente. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Conforme tabela. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Décimo primeiro. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Décimo primeiro. 

“11) Onde se lê: 

Manutenção de Trecho Rodoviário Joaçaba - São 

Miguel do Oeste, na BR-282/SC , leia-se: 

Adequação de Trecho Rodoviário Joaçaba - São 

Miguel do Oeste — correção. 

12) Ajuste dos pareceres das emendas para ajustá-

las ao texto aprovado, incluindo os adendos e erratas. Em 

caso de eventual discordância entre o parecer das 

emendas e o texto do substitutivo, prevalecerá este 

último, inclusive com incorporação dos adendos e 

destaques aprovados. 

13) Incluam-se os seguintes dispositivos: 

Art. 95-A. Para fins do dispositivo no art. 94, a lei 

orçamentária contemplará programação contendo reserva 

de recursos a serem destinados ao Fundo do Regime 

Geral de Previdência Social, provenientes do aumento da 

contribuição previdenciária sobre a folha de salários, em 

contrapartida à redução das contribuições compulsórias 
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dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas 

às entidades privadas de que trata o art. 240 da 

Constituição Federal. 

Art. 95-B. As alíquotas das contribuições de que 

trata o art. 240 da Constituição Federal serão reduzidas 

em até 30%, devendo o resultado dessa diminuição ser 

compensado com a elevação da alíquota da contribuição 

previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social 

incidente sobre a folha de salários. 

Parágrafo único. O Poder Executivo adotará todas 

as medidas necessárias para viabilizar o cumprimento no 

disposto neste artigo.” 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Gostaria de esclarecer 

que esse item 13 se refere ao Sistema S, cujo recurso será destinado 

exclusivamente à aposentadoria, porque o Governo não tem o recurso. 

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

(Não identificado) - Eu não tenho esse item 13, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Será distribuído 

imediatamente o texto desse item 13. 

Deputado Hildo Rocha, eu tenho aqui uma lista de inscrição. V.Exa. quer 

fazer uma questão de ordem ou discutir o tema? Se for para discutir o tema, eu 

tenho que... 

(Não identificado) - Eu estou inscrito? 

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

Rocha. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Quero fazer uma questão de ordem. No 

nosso acordo não havia esse item 4. Nós estamos burocratizando a vida dos 

Municípios e dos Estados, que já está tão difícil. Estamos obrigando os Municípios a 

exigir, nas contratações de obras e serviços de engenharia, a contratação de 

seguro. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Obras federais. 
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O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim, obras federais. Se fossem só obras 

federais... Já é obrigado. Aqui V.Exa. estende isso aos convênios com os Estados e 

dos Municípios. 

Vamos retirar esse item 4, porque, pelo PMDB, não há acordo, não. Pelo 

PMDB, não há acordo, porque isso vai dificultar a vida dos Estados e dos Municípios 

na execução dos convênios. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Hildo, o Relator já 

entendeu a questão. Ele vai assimilar isso aqui. Inclusive, peço a V.Exas. que 

conversem aqui reservadamente. 

Eu tenho uma lista de inscritos. Vou dar a palavra ao Deputado Danilo Forte. 

Em seguida, vou passar a palavra ao Relator-Geral. 

Deputado Danilo Forte, por gentileza, seja breve. Nós estamos de olho no 

plenário do Congresso Nacional, que pode iniciar a Ordem do Dia a qualquer 

momento. Então, nós precisamos que haja muita brevidade nessa discussão. 

Deputado Danilo Forte, tem V.Exa. a palavra. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É bom que se comunique a quem 

estiver presidindo a sessão do Congresso Nacional que ele só pode começá-la 

depois que terminar a reunião da CMO, porque a pauta mais importante do 

Congresso hoje é exatamente o resultado, o fruto da CMO. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Já estamos providenciando 

isso, Deputado Danilo. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiramente eu gostaria de 

parabenizar o Relator pelo trabalho que fez e parabenizar toda a Comissão pela 

busca exatamente dessa construção consensual, sobretudo no que diz respeito à 

garantia dos recursos para o programa social mais importante do País hoje, o Bolsa 

Família, através dessa redução da meta fiscal. 

Todo mundo sabe da minha postura desde o início. Desde 2011, eu estou 

nesta Comissão. Eu sou contra previsão de superávit primário. Mas, se há um 

acordo, isso tem que ser cumprido. É importante neste momento de descrédito, de 

desconfiança com relação à política econômica do País. E esta Comissão teve o 
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objetivo de preservá-la. Então, parabenizo a Comissão pela iniciativa, dentro da 

combinação feita. 

Há dois pontos aqui, Sr. Relator, que eu acho que vão dificultar a nossa 

aprovação. O primeiro é esse que foi levantado pelo Deputado Hildo Rocha. Ele vem 

exatamente no sentido de uma inviabilização, principalmente dos pequenos 

Municípios brasileiros. Se considerarmos que quase três quartos dos Municípios 

brasileiros sequer contam com uma agência bancária, vai ficar muito difícil conseguir 

uma garantia de seguro, principalmente para obras de pequena monta. E uma obra 

de 1 milhão, hoje, é uma obra de pequena monta. Se se tratasse de obra de um 

valor mais expressivo, talvez se viabilizasse a importância desse seguro até como 

uma garantia. 

Eu acho que nós temos que aperfeiçoar o regime de contratação de obras 

para o Regime Diferenciado de Contratações Públicas — RDC, com a garantia do 

objeto. A garantia do objeto se dará exatamente por intermédio de um seguro com 

relação à conclusão de obras. 

E, em um País com tantas variáveis econômicas e com tanta dificuldade nos 

repasses, isso poderia ocasionar uma quebra de contrato. Eu, que tive a 

oportunidade de trabalhar no Executivo, sei que muitas vezes há discrepâncias com 

relação à medição de uma obra entre o Município, o órgão gestor no Estado e o 

órgão executor financeiro em âmbito federal. 

Concordo com o que foi dito pelo Deputado Hildo Rocha de que a supressão 

do Item 4 dará mais velocidade e dinamismo à execução em um momento difícil pelo 

qual os Municípios brasileiros passam hoje. Temos que melhorar a fiscalização, 

temos que melhorar o cronograma de desembolso, mas temos que garantir essa 

execução. 

Por isso, somando-me ao Deputado Hildo Rocha, do PMDB, peço a 

supressão do Item 4. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Nós vamos retirar o Item 4, 

Deputado. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ótimo. 

Em relação ao Item 13 eu tenho uma discordância. Primeiro, o Sistema S tem 

que ser reconhecido como o melhor sistema de apoio ao Estado, nas esferas 
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federal, estadual e municipal, no que diz respeito ao atendimento e à formação 

profissional dos trabalhadores correspondentes ao setor da indústria e do comércio. 

Diante disso, é necessário um debate mais aprofundado com relação à nossa 

perspectiva de diminuição de recursos sem um trabalho prévio de substituição, até 

porque o próprio Governo Federal se socorre do Sistema S, como no caso do 

PRONATEC, um programa importante de formação técnica e de geração de 

oportunidades para os jovens aprendizes. Eu sei que o PRONATEC é pago por fora, 

não com esse recurso, mas precisa haver um melhor aprofundamento sobre o tema. 

A LDO não pode criar impostos, não pode criar retenção financeira diante de 

um recurso que é transferência direta. Ela pode buscar dentro da equação do 

próprio Orçamento se fortalecer para a formação desse recurso novo. Sei que uma 

parte do recurso do Sistema S passa por fora do Orçamento da União. Talvez uma 

medida provisória seja mais abrangente, mais fácil e de melhor entendimento para 

na Comissão Especial poder dar essa destinação. 

No limiar do tempo que temos para a conclusão do Orçamento de 2016, não 

temos urgência em aprovar essa peça hoje na Comissão e votar a LDO juntamente 

com a LOA amanhã. Poderíamos, com isso, criar um embaraço no próprio 

Congresso Nacional e inviabilizar essa votação. 

Eu já sofri essa pressão que V.Exa. sofre agora, quando fui Relator do 

Orçamento de 2014. Talvez a conveniência deste momento não nos permita fazer 

um debate aprofundado sobre o art. 240 da Constituição Federal, que vai de 

encontro ao Sistema S. 

Seria mais prudente esperarmos uma medida provisória do Executivo e, no 

início do ano, poderíamos aprovar esse remanejamento e o redirecionamento 

desses recursos, conforme colocado aqui pela Presidenta Rose de Freitas, para 

subsidiar a Previdência Social, que está muito carente de recursos para cumprir a 

sua meta do ano que vem. 

Venho parabenizar a revisão da meta fiscal e solicitar sejam suprimidos os 

Itens 4 e 13. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputado 

Danilo. Eu quero reconhecer a importância do seu trabalho durante todo o ano nesta 

Comissão. Tenho certeza de que isso vai continuar até o final dos nossos trabalhos. 
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Estão inscritos os Deputado Ricardo Barros e Domingos Sávio, mas a nossa 

Presidente Rose de Freitas está pedindo a palavra e, naturalmente, ela tem 

prerrogativa. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS  - É a única vez que eu vou pedir 

um pequeno privilégio para falar antecipadamente, se V.Exas. me permitirem, lógico. 

Não é fácil construir um orçamento e não é fácil fazê-lo numa crise. Aqui já se 

tentou de tudo, inclusive corte no Bolsa Família, o que foi feito pelo nosso Relator, 

muito dedicado ao trabalho, com olhar atento a todas as questões relevantes, na 

tentativa de corrigir distorções no próprio programa. 

Agora, este é um momento em que há corte de investimentos em todos os 

lugares, o que sacrifica vários setores da população. Vimos há pouco isso ocorrer na 

reunião do DRT em relação aos setores da Justiça. Eu acho incrível que a um 

sistema que tem isenção tributária, que tem uma política pública reconhecida e 

aplaudida por todos, porque oferece cursos que não são baratos à população 

brasileira, que foi beneficiado ao extremo em convênios com o Governo Federal, 

como o PRONATEC, não se possa pedir uma participação principalmente no âmbito 

social, como o pagamento dos aposentados, porque o Governo não retém fonte para 

fazê-lo. 

Nós não estamos sacrificando o Sistema S. Eu sempre apoiei o Sistema S. 

Aqui não tenho o menor constrangimento de dizer que, assim como todos os 

brasileiros de todos os setores precisam contribuir, o Sistema S também precisa. Ele 

gozou da isenção tributária durante muitos anos. 

Por isso, neste momento, eu acho certo que se peça a esse sistema uma cota 

de contribuição, porque ele tem uma reserva de 27 bilhões, uma poupança pelo seu 

trabalho, mas o Brasil precisa dessa colaboração. 

Eu estou aqui, pela primeira vez, defendendo isso por achar que é hora de 

todos entrarem para o conflito e arranjarem saída para as nossas dificuldades. 

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Senadora Rose 

de Freitas, nossa Presidente. 

O próximo orador inscrito é o Deputado Ricardo Barros, nosso Relator-Geral 

do Orçamento, a quem eu queria, desde já, saudar pelo belo trabalho que fez aqui, 
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com muito fôlego durante todo este ano e pelo relatório, que haveremos de votar 

ainda hoje ou no mais tardar até amanhã. 

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Obrigado, Sr. Presidente, eu vou 

falar como Deputado, não como Relator-Geral, relativamente às alterações que 

estão propostas na LDO. 

Com a redução da meta fiscal para atendimento do corte que estava previsto 

no Bolsa Família, evidentemente, eu não concordo, mas, eventualmente, serei voto 

vencido no Plenário desta Comissão. 

Sr. Relator, quanto à questão do art. 11 e do art. 78, em que V.Exa. estende a 

possibilidade de concursados serem contratados, neste momento em que não há 

recursos, acho muito difícil. Por isso, eu sugeriria que V.Exa. mantivesse a redação 

anterior: até 30 de novembro de 2015, e não até a entrada em vigor da lei ou até a 

publicação da lei. 

Tanto em um caso como no outro, nós estamos permitindo isso em especial 

ao Ministério Público da União e à Defensoria da União. Não há por que darmos 

para um e não darmos para o outro. O Orçamento da União, o Tesouro Nacional, é 

uma mãe que tem que cuidar igualmente de todos os seus filhos. O Executivo é o 

filho pobre, o Legislativo é o filho médio e o Judiciário é o filho rico. Não deveria ser 

assim, mas está aqui de novo a exceção para o Ministério Público. Não deveria ser 

assim! 

Nós deveríamos manter todos igualmente na regra de não poder contratar 

ninguém no ano que vem, porque sabemos que o esforço fiscal está muito grande, e 

nós não teremos condições de pagar essa despesa. Provavelmente, não vamos 

arrecadar o que está previsto no Orçamento e, por causa disso, estamos reduzindo 

a meta fiscal. 

Ao Relator peço que não altere esses dispositivos e mantenha o texto 

anterior. 

Eu faço aqui a minha objeção à inclusão do Sistema S. O Ministro da 

Fazenda e o Ministro do Planejamento anunciaram, há meses, o corte de 6 bilhões 

no Sistema S. O Governo anunciou que faria esse corte, mas não mandou as 

medidas provisórias até hoje. Se o Governo anunciou e não mandou, não cabe ao 
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Congresso determinar que ele faça algo que internamente não houve consenso para 

fazer. 

Quero apenas contribuir com o debate. Não estou aqui na condição de 

Relator-Geral, mas como Parlamentar atento às questões relativas à grande 

dificuldade fiscal que temos para o ano que vem. Essa autorização de contratações 

não ajuda o Brasil. 

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

Deputado Domingos Sávio, a quem eu peço brevidade para que possamos votar 

logo o parecer. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu procurarei ser breve, prezado 

Deputado Jaime e demais colegas. 

Eu vou seguir um pouco a linha do raciocínio do Relator do Orçamento. Nós 

fizemos aqui um esforço enorme para fechar o Orçamento e a LDO, sobre os quais 

estamos discutindo agora, a fim de garantir o superávit. Essa foi uma questão pela 

qual nós lutamos muito e da qual saímos todos vitoriosos. 

Nós estamos flexibilizando um pouco, reduzindo para 24 bilhões o superávit 

da União e mantendo o dos Municípios e o dos Estados em 6 bilhões e 554 milhões. 

Com esses 10 bilhões, nós estamos evitando esse problema que seria, no nosso 

entendimento, um agravante para a crise principalmente no campo social, porque 

corta recursos do Programa Bolsa Família, com o qual não concordamos desde o 

início.  

Acredito que todos nós, num consenso e com a compreensão do Relator, 

conseguiremos superar isso. 

Também trabalhamos muito para contemplar os Tribunais Regionais do 

Trabalho, amenizando o corte. Estamos ainda lutando para chegar a um número 

mais adequado. Já construímos um entendimento para reduzir o corte de 50% para 

25% e estamos tentando ver se conseguimos com o Relator abrandar um pouco 

mais esse percentual. Isso tem a ver com a questão da meta. 

O Item 4 o Relator já concordou em retirar. Nós não concordaríamos com 

essa questão de incluir seguro. Aliás, eu continuo preocupado, porque é frequente 

aqui nesta Casa a iniciativa de incluir algum tipo de seguro compulsório. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2753/15  16/12/2015 
 
 

 40

Eu vou aumentar a minha lente para verificar a tramitação de projetos que 

chegam com esse comando. Não trago aqui nenhuma observação ao Relator nesse 

sentido, mas acho que todos nós temos que ter esse cuidado, porque isso acaba 

sendo um ônus a mais que se transfere, no final das contas, ao contribuinte. 

O Item 13, pontualmente, agora passa a ser o pomo da discórdia, porque ele 

propõe um corte de 30% nas receitas do Sistema S.  

Eu acho que um corte linear proposto dessa forma, sem que seja elaborado 

por uma legislação que verifique os prós e os contras, pode ser um desastre nos 

serviços prestados pelo SESI, SENAI, SENAC e SEST. É necessário um debate 

mais profundo sobre o custo desse sistema, porque há comando na lei para 

desconto na folha do trabalhador e na folha do empregador. 

Se fizermos a transferência desse recurso para a União, quem vai continuar 

pagando são os empregadores, aqueles que impulsionam a economia. O dinheiro 

virá para os cofres da União. É tentador, mas nós estaríamos talvez fazendo um 

corte lá nas nossas bases, no funcionamento do SESI, do SENAI, do SESC, do 

SEST, que, fatalmente, sem essa receita, poderiam fechar unidades. Isso me 

preocupa. 

O Executivo não pode se eximir de matérias desse tipo. Ele disse que iria 

fazer, mas não fez. O Relator já mencionou que não incluirá isso como receita nova 

no Orçamento para o ano que vem, e S.Exa. é o único que pode promover inclusão 

a essas alturas. Não há mais como fazer emendas. 

Portanto, essa é uma matéria que deveríamos considerar vencida. 

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

Domingos, por favor. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sugiro, portanto, ao nobre Relator 

da LDO que retire esse Item 13, porque não há acordo sobre ele. 

Com todo o respeito à Senadora Rose, que está empenhada em aprofundar o 

debate, ao qual eu me comprometo a estar aberto, informo que, neste momento, não 

podemos apoiar esse corte no Sistema S, de uma maneira generalizada, de 30% de 

suas receitas. 

Essa é a nossa posição. Espero que façamos um acordo para que se retire o 

Item 13 do adendo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - O Deputado Hildo Rocha é 

o último orador inscrito. 

Eu queria saudar o Deputado Domingos Sávio, reconhecendo a importância 

do seu trabalho e da sua colaboração durante todo o ano para o bom andamento 

desta Comissão e para que pudéssemos estar aqui estabelecendo regras. 

Deputado Hildo Rocha, eu estou muito pressionado. A sessão do Congresso 

Nacional está marcada para o meio-dia, e já são mais de 14 horas. Deram-me um 

prazo para que pudéssemos votar a LDO. 

Peço a V.Exa. que seja rápida a sua manifestação. Em seguida, falará a 

Senadora Rose de Freitas. Depois, vou passar a palavra ao Relator, para ele 

finalizar o seu relatório. 

Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado. 

Quero apenas concluir o que foi dito anteriormente, até porque não havia 

ainda esse item 13, concordando em parte com o que disse o nobre Deputado 

Domingos Sávio, a quem admiro muito. Aqui se trata de aperto geral. Nós estamos 

apertando todo mundo. A Câmara dos Deputados está cortando 160 milhões; do 

Judiciário está sendo cortado. 

Deputado Domingos Sávio, eu queria que V.Exa. prestasse atenção nos 

meus argumentos. Peço atenção a V.Exa. também, Deputado Paulo Pimenta. Eu 

queria que V.Exas. ouvissem os meus argumentos. 

Como nós estamos apertando o cinto do Judiciário, do Legislativo, de todos, 

nós não podemos deixar de pegar um pouco desse dinheiro que está sobrando. 

Esse dinheiro não está sendo usado. Tanto é verdade que há 27 bilhões de saldo, 

que está sendo aplicado no sistema financeiro, no Sistema S. 

Nós não estamos fazendo com que as escolas parem de funcionar, os 

serviços sociais deixem de existir. Eles vão continuar existindo. Nós estamos apenas 

pegando aquilo que eles não estão usando. Isso é lógico. Para quê? Para que nós 

possamos salvar a nossa Previdência; para que, no ano que vem, o Governo 

Federal possa pagar em dia aos aposentados e pensionistas. É uma questão lógica. 

É até uma questão de princípio isonômico. 
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Nós tiramos do Judiciário, tiramos do Legislativo, tiramos dos programas 

sociais, e não podemos tirar um pouco desse que sempre foi, ao longo de toda a 

existência da DRU, dispensado? Ele nunca entrou. A DRU sempre passou ao largo 

do recolhimento patronal que diz respeito ao Sistema S. É uma contribuição que eles 

estão dando. Não haverá nenhum sofrimento para o Sistema S — garanto isso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Hildo Rocha, 

agradeço-lhe. Também reconheço a sua importância em relação ao trabalho da 

Comissão neste ano. 

Deputado Edmar Arruda, por gentileza... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, só quero fazer uma 

proposta. 

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

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Os Deputados que defenderam a 

manutenção do item 13 têm o meu apoio. O Governo tinha iniciado uma conversa 

com o Sistema S. E tinham falado em torno de 4 bilhões e não em 30%. Isso daria, 

mais ou menos, 20%. Eu acho que nós poderíamos alterar de 30% para 20%. Isso 

não vai comprometer em absolutamente nada o funcionamento do Sistema S. Está 

certo? 

Se nós colocarmos... 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eles vão ter que mandar o projeto de 

lei para cá. Não sei como o Governo vai fazer. Na verdade, não é corte. Ele tem que 

sair de uma alíquota e ir para outra. Eu acho que nós poderíamos estabelecer 20%.  

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Isso. Até 20%, então. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A sugestão é até o limite de 

30%. 

Existe o compromisso do Líder do Governo Deputado Paulo Pimenta de que 

essa medida provisória será enviada imediatamente ao Congresso Nacional. E, 

enviada para cá essa medida provisória, será criada a Comissão Especial para 

aprofundar essa discussão. 
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O Relator da LDO está dando a sugestão, entre todas as fontes de cortes 

necessários — aqui já foi dito: cortou-se no Judiciário, cortou-se no Legislativo; está-

se cortando em vários setores; está-se propondo cortar até no Bolsa Família; isso foi 

discutido aqui —, de que também seja dada a contribuição para esse esforço geral 

do Sistema S. 

Eu vou passar a palavra ao Senador Hélio José, que está inscrito. 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

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

gentileza, Deputado Edmar. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu quero apenas deixar claro, Sr. 

Presidente, que sou favorável. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Então, vamos mudar... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu estou fazendo uma proposta...  

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - ...o percentual, botar 20%. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu entendi, Relator. É só para ficar 

intermediário dentro daquilo que nós ouvimos. Eu acho que é o seguinte: nós 

precisamos dar celeridade a isso agora. O Sistema S tem, sim, como contribuir com 

essa parcela. 

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

Com a palavra o Senador Hélio José. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Eu gostaria de fazer um apelo ao nosso 

Deputado Domingos Sávio, no sentido da permanência do item 13. Essa diferença 

de até 30%, pelos cálculos, não vai superar 4,8 bilhões — é “até”. 

Deputado Domingos Sávio, V.Exa. tem razão quando diz que não tivemos 

oportunidade de discutir profundamente essa questão, mas V.Exa. sabe como 

andam combalidas as contas da Previdência — há dificuldade com os nossos 

aposentados. 

A validade da LDO é só 1 ano. Creio que nós damos ao Governo mais essa 

possibilidade de não ter problemas com a Previdência. Então, eu gostaria de fazer 

um apelo a V.Exa. para ver se conseguimos manter o item 13, porque seria 

importante para nós, não é, Senadora Rose? 
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O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Até porque depois nós vamos discutir 

a medida provisória. Isto aqui não vai ser automático. A medida provisória vai ter que 

vir para cá para votarmos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu vou passar a palavra, 

então, ao nosso Relator para que ele possa concluir os textos e nós possamos votar, 

estando todos conscientes de que ele pode promover alguma alteração no final do 

seu texto. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente Jaime, só quero deixar 

claro que não há acordo com o PSDB. Eu consultei minha Liderança e vejo inclusive 

que o sentimento do Democratas é o mesmo. Eu gostaria só de deixar essa última 

colocação, porque me foi solicitado pelo Senador Hélio José, a quem muito respeito. 

Mas neste caso não há acordo. Como nós vamos votar por acordo, eu insisto com o 

Relator para que retire o item 13. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu apenas indago o 

seguinte: o PSDB quer marcar a sua posição, fazer o seu voto e, para que 

possamos votar pela maioria, porque aqui está amplamente demonstrado que a 

maioria quer o esforço desse sistema privado, em função do coletivo, que é... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não. Presidente, é acordo. Na 

verdade, quando se constrói um acordo, é para não pedir verificação de votação, é 

para não obstruir, é também para que a redação seja consensual. 

O acordo que nós celebramos foi com o propósito de resolver o impasse entre 

o superávit e a questão do Bolsa Família, do TRT. Quando saíamos da sala, surgiu 

essa ideia. Ela não está madura o suficiente, sobre ela não foi feito acordo prévio, e 

nós não podemos concordar com a votação, porque percebemos claramente que 

seríamos derrotados aqui, o que nos imporia a necessidade de tentar uma obstrução 

até no plenário. 

Nós não queremos inviabilizar a LDO nem o Orçamento por não ter havido 

acordo sobre um item. Então, eu peço a compreensão da Senadora Rose. Nós 

estamos abertos a discutir isso. Acho que o caminho é uma medida provisória, por 

parte do Governo, para que indique claramente qual será a forma de reduzir e com 

que critérios, se é de forma linear em toda a contribuição, qual é a destinação 

adequada desse recurso, se é para a Previdência Social, como está colocado aqui. 
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Em síntese, eu não posso apoiar essa iniciativa neste momento, de cortar 

30% de toda a receita do Sistema S, porque entendo que ela não está madura. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Até 30%. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Até 30%, ou seja, poderá ser 30%. 

Eu acho que não cabe a nós dar um comando desse sem uma análise mais 

profunda. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Nós podemos botar até 20%. 

Em vez de 30%, podemos limitar em 20%. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Domingos, e se nós 

reduzimos a meta? É só reduzir um pouquinho. Vamos reduzir para 20%.  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Durante todo o tempo, Deputado 

Domingos — V.Exa. é a maior testemunha, tanto V.Exa. quanto a Deputada 

Dorinha; todos aqui, especialmente o PSDB, especialmente o DEM —, em todas as 

oportunidades em que havia impasse, deixávamos que fosse habilitada a proposta 

final de V.Exa., da Oposição, que contribuiu do princípio ao fim para que houvesse, 

aqui nesta Comissão, a produção que tivemos em favor do País. 

No entanto, essa questão me parece ter dois pesos e duas medidas. Durante 

todo o tempo, a sessão foi intermitente — estávamos acordando, produzindo. Há 

pouco, quando chegou um papel, antes de mostrar para o Líder do Governo ou para 

a base do Governo, eu o coloquei nas mãos de V.Exa. e da Deputada Dorinha. 

Infelizmente, acho que nós vamos ter uma situação muito complicada, porque não 

abrirei mão de ajudar os aposentados deste País. 

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

Teobaldo, V.Exa. tem a palavra para ler o texto... 

Deputada Dorinha, V.Exa. foi citada aqui e terá a palavra. Por gentileza, 

apenas peço brevidade, para que possamos concluir essa votação. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu só 

gostaria de colocar, Presidente, à Senadora Rose... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputada Dorinha, por 

gentileza, conclua. 
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A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Vou 

concluir. Na verdade, eu entendo todos os argumentos colocados. Inclusive fui uma 

das que usou esse argumento inicialmente na reunião, nesse esforço de que nós 

tínhamos de salvar o Bolsa Família. 

Há uma escolha entre cortar o Bolsa Família, que atende a pessoas 

extremamente carentes — pelo menos esse é o objetivo do programa —, e 

beneficiar um sistema cuja eficiência, cuja eficácia eu não discuto, mas que 

sabemos, inclusive pela gestão de qualidade, tratar-se de um sistema com recursos 

disponíveis e que poderia suportar uma redução para preservar o Bolsa Família. 

A Oposição fez um acordo. No nosso acordo essa discussão do Sistema S 

não entrou. Nós aceitamos fazer esta reunião, que, teoricamente, pelo Regimento, 

nem poderia estar acontecendo. Por isso, eu chamo a atenção para o desafio. Na 

verdade, esta reunião não poderia estar acontecendo. Nós abrimos mão para 

preservar o Bolsa Família, para discutir sobre o Sistema S. Eu concordo, acho que 

pode ser feito, mas o texto colocado aqui traz para nós a responsabilidade que o 

Governo não quis enfrentar. 

A Presidente anunciou que ia fazer a redução, não peitou, não manteve a 

posição, e agora fica para nós do Congresso e desta Comissão dizer a ela o que 

tem de fazer, sendo que, na verdade, ela não quis enfrentar. Então, eu acho que é 

uma responsabilidade que não nos cabe assumir. O Governo, em suas propostas de 

melhoria da meta fiscal, disse que iria fazer. Por que não fez? Por que joga no nosso 

colo o enfrentamento? 

Eu não tenho autorização do meu partido para fazer essa discussão, porque, 

ao propor o acordo para acontecer essa votação de redução da meta fiscal, isso não 

foi apresentado na nossa reunião, não foi colocado. Então, não seria justo, não só 

com o Deputado, embora eu diga que, por princípio, pode ser discutido, sim. Mas 

isso não fez parte do acordo e esta reunião está acontecendo por ser fruto de 

acordo, não por uma votação aberta, que poderia acontecer em qualquer sessão 

normal. A LDO já foi concluída nesta Comissão, já está no Plenário do Congresso e 

nós abrimos mão em virtude da importância do tema. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputada 

Dorinha. 
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Eu queria fazer um apelo à Oposição, ao Deputado Domingos Sávio, à 

Deputada Dorinha, a todos, para que buscássemos aqui concluir essas votações. A 

sessão do Congresso já está em andamento e o que está sendo colocado aqui é 

que é preciso, neste momento, um sacrifício de todos os setores. 

Passo a palavra ao Deputado Paulo Pimenta, que é o Líder do Governo, para 

que possa se manifestar. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Em primeiro lugar, eu quero dizer 

que entendo a questão, digamos assim, preliminar. De fato, nós temos que produzir 

um acordo aqui. Agora, do ponto de vista do mérito, vejam os Srs. e Sras. 

Parlamentares que o País está enfrentando uma dificuldade extraordinária. Está 

havendo corte no Orçamento de programas e ações do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, corte de recursos para universidades, para todo mundo, para 

todos os setores. São programas estratégicos. O Programa Mais Alimentos está 

perdendo recursos, o Programa Cisternas está perdendo recursos. 

Aí, nós temos um sistema que tem no caixa guardados 27 bilhões, cuja 

execução da receita muitas vezes o conjunto da população, os órgãos de controle 

têm dificuldade de conhecer. E nós não podemos reduzir nenhum centavo do 

orçamento desse sistema? Quer dizer, todo mundo pode dar a sua colaboração — o 

Legislativo pode, o Judiciário pode, os trabalhadores podem, os programas 

governamentais podem —, mas o Sistema S não pode dar nenhum centavo? 

Então, eu quero aqui dizer que, do ponto de vista do mérito, não entendo essa 

excessiva preocupação, inclusive porque, Sr. Presidente, até acho que deve estar 

sobrando dinheiro no negócio desse Sistema S. 

Lá na minha cidade, por exemplo, em Santa Maria, no interior do Rio Grande 

do Sul, neste final de semana, a FIESP comprou uma página de jornal. Mas por que 

a FIESP quer comprar uma página de jornal na minha cidade para botar uma 

matéria paga? Está bem, ela era contra mim. Mas me expliquem qual é o interesse 

publico, qual é o sentido de instituições que, de maneira direta ou indireta, recebem 

dinheiro público? Lá na cidade do Deputado Zeca isso ocorreu também, na cidade 

do Deputado Wadson também. 

É para isso que nós usamos o dinheiro público, é para isso que esses 

sistemas e essas instituições precisam do orçamento que têm?  
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Então, convenhamos que é hora de todo mundo fazer a sua parte. Do ponto 

de vista de mérito, eu quero aqui me manifestar de modo favorável, fazendo um 

apelo para que haja bom senso, razoabilidade e possamos aprovar aqui essa 

emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Muito bem, Deputado. 

O Deputado Hildo Rocha está aguardando que a Presidente Rose consiga 

fazer esse acordo, esse entendimento, sobretudo em relação ao item 13, que parece 

que é o que está mais em questionamento aqui. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Isso revela também certo preconceito 

com relação a esse número, porque tudo vinha bem até chegarmos ao item 13.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos passar, então, para 

o item 12-B. (Riso.) 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Estamos como os Estados Unidos, 

onde há elevador que não tem o número 13, do 12 vai para o 14. Agora estão 

criando esse bullying na Comissão. Quando é o número 13, o pessoal complica a 

aprovação. Bota o número 14 nesse destaque que ele vai ser aprovado! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu consulto o Plenário 

sobre se é possível fazermos esse entendimento, esse acordo que está sendo 

proposto. É uma contribuição de todos os setores da sociedade. É impossível que se 

deixe um sistema já tão beneficiado como uma casta de privilégios em relação a 

cortes tão profundos que estão sendo feitos no Orçamento. O Poder Judiciário está 

sendo sacrificado, os tribunais do trabalho. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nós 

não descobrimos isso hoje, Sr. Presidente; já sabemos como funciona há muito 

tempo. Por que o Governo não enfrentou e traz agora isso para o nosso colo, de 

repente? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Mas nós não estamos enfrentando... 

Deputada Dorinha, nós é que tivemos a ideia, não foi o Governo. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Pois 

é, mas a ideia era compensar o corte no Bolsa Família. Já encontramos solução 

para isso. Nós não temos acordo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu vou passar a palavra ao 

Relator, para que possa concluir o seu parecer. E vamos votar o que for acordo e, se 

for o caso, destacar o que não for acordo. E, se o que não for acordo for destaque, 

se for o caso, vai a voto. (Pausa.) 

A nossa Presidente está buscando um entendimento, um acordo, está 

dialogando inclusive com os Presidentes das Confederações. 

Passo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente Jaime, eu quero insistir 

na tese de que nós devemos nos debruçar sobre esse assunto. E devemos fazê-lo 

tendo uma análise mais profunda de quais serão os impactos e de qual será o valor 

de legislar sobre um matéria dessa com um percentual de até 30%. Nós estamos 

falando de algo que envolve a vida, a condição de trabalho, de qualificação 

profissional, de atendimento, inclusive, familiar de milhões e milhões de 

trabalhadores. Eu diria que estamos falando praticamente de todos os trabalhadores 

que estão na economia formal, da indústria, do comércio, de serviços, do transporte, 

não só das empresas. Nós estamos mexendo com todo um sistema. 

Então, é claro que o assunto tem que ser enfrentado, deve ser enfrentado, 

mas não numa canetada, colocando um comando, no último minuto, na LDO que diz 

que fica autorizado a cortar até 30% da arrecadação do Sistema.  

Portanto, eu queria destacar aqui que nós temos um acordo. O acordo será 

cumprido por nós, desde que também seja cumprido pelo Relator. Obviamente, eu 

faço esse apelo ao Líder do Governo, o Deputado Paulo Pimenta. Nós temos um 

acordo sobre os itens que foram previamente acertados. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Aqui tudo é acordo, Deputado 

Domingos. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Claro. Então, quanto aos itens que 

foram previamente acertados, que adaptam a meta, e nós concordamos, com 

dificuldade vamos até votar contra simbolicamente, mas não vamos obstruir. Reduz-

se a meta. Nós temos acordo com o Relator em relação aos sacrifícios que foram 

distribuídos. Sacrificou-se até parte das emendas de bancada, sacrificaram-se 

setores como o Tribunal Regional do Trabalho, mas se equilibrou isso de forma que 

fosse possível o acordo. 
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Sobre este item não há acordo. Portanto, se for feita a tentativa de votar, está 

evidente que vai cair a sessão, está evidente que vai cair a sessão. E isso cria uma 

situação objetiva: não se vota absolutamente nada do que o País está precisando. 

Mas não tentem responsabilizar a Oposição, porque esse é o único instrumento que 

nós teremos para poder evitar algo que achamos que não é correto. 

Aqui estamos para aprovar leis e para impedir que se aprovem em algum 

momento determinadas leis. E a Oposição tem a alternativa do acordo e, no último 

caso, a da obstrução. É elementar verificar que — quatro Deputados de oposição 

estão aqui presentes, talvez cinco; há vários outros independentes — não haverá 

número suficiente numa verificação, chamada a base do Governo. 

Então, nós vamos ter que pedir a verificação e a observação regimental de 

que, constatada a ausência de Senadores e Deputados... Mas não estou fazendo 

isso, nem ameaçando. Eu estou apenas sendo leal com os colegas e com o Líder 

Paulo Pimenta... 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - O Líder está ameaçando, sim. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não nos imponha essa condição. 

Então, por gentileza, vamos cumprir o acordo. Retira-se o item 13... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Domingos Sávio, ninguém 

vai impor nada. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso. Retira-se o item 13, vamos 

votar da forma combinada, vamos para o plenário, e lá nós votamos por acordo, não 

é? E, obviamente, damos ao País o melhor que nós pudermos fazer em termos de 

LDO e de Orçamento. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Presidente... 

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

de Freitas. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu queria registrar que toda 

questão que começa assim — “olhe, nós não estamos fazendo isso, não estamos 

fazendo aquilo” — parece uma clara ameaça, algo que não funcionou aqui na 

Comissão, porque todas as vezes, ainda que houvesse um quórum perfeito, 

nenhuma decisão foi tomada sem que eu auscultasse cada representante de base. 
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Portanto, eu acho que seria muito bom mesmo que nós parássemos 5 

minutos para nos entender, porque não aceito que seja colocada a questão do 

quórum, porque nós votamos matérias relativamente importantes de iniciativa da 

Oposição também. E a Oposição tem em mim — não só por ter sido minha casa, 

etc. — uma parceira para ajudar a construir todo o entendimento, desde que seja ele 

sempre a favor do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sra. Presidente, 

naturalmente V.Exa. tem a prerrogativa inclusive de suspender a sessão. Mas 

V.Exa. sugere delicadamente. Portanto, nós não vamos votar nesses próximos 5 

minutos, 10 minutos, a LDO, para que aqueles que se interessarem possam ir à sala 

da Presidência, juntamente com a Presidente. Enquanto isso, eu vou dando a 

palavra às pessoas que queiram fazer manifestação, que estejam contra e não 

queiram participar. 

Eu vou passar a palavra ao Deputado Pedro Fernandes. E solicito ao 

Deputado Paulo Pimenta e ao Deputado Domingos Sávio que vão à reunião para 

tentarmos construir esse consenso. 

Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente, eu acho que o 

Deputado Domingos Sávio tem toda a razão quando quer discutir o problema. Mas 

esse problema será discutido na legislação. Presidente, tire-me esta dúvida: não 

será preciso uma legislação específica para isso acontecer? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Eu entendo que sim. Será 

necessário vir uma medida provisória para referendar. Isto aqui é uma orientação em 

termos de lei orçamentária. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Jaime, eu acho que é 

muito importante que as pessoas compreendam... 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Isso. Nós teremos espaço para 

discutir. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Nós só estamos dizendo o seguinte: 

poderá, no Orçamento do ano que vem, existir um recurso adicional proveniente de 

uma redução dos recursos do Sistema S. É isso que nós estamos dizendo. Nós não 

estamos tirando dinheiro de ninguém. Nós estamos simplesmente criando a 
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possibilidade de se fazer essa discussão. Então, depois, quando vier uma medida 

provisória ou outro instrumento jurídico, é que o debate vai ser feito. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - E poderá ser aprovado ou não. É 

isso. 

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

Pedro Fernandes. 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Deputado Domingos Sávio... Eu 

queria a atenção aqui do Deputado Domingos Sávio. Nós vamos ter a oportunidade 

de discutir isso através de uma medida provisória, que poderá ser aprovada ou não. 

Nós estamos dando só o comando... Senão, não vai ser possível fazer. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

texto não é assim. Não diz “poderá”. O texto é determinado. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

Domingos Sávio, vamos discutir usando o microfone, primeiro porque a reunião está 

sendo gravada e segundo porque todos querem compreender. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu queria frisar isso, porque não 

estou contra... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Espere só um minuto, 

Deputado Domingos Sávio.  

Deputado Pedro Fernandes, V.Exa. ainda quer usar da palavra ou já 

concluiu? 

O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu só quero dizer o seguinte: nós 

vamos ter oportunidade de discutir onde cortar, como cortar, quanto cortar. E pode 

ser aprovado ou não. Nós teremos uma ampla discussão a fazer. Era essa a minha 

observação. 

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

Domingos Sávio, porque foi citado. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu queria responder de forma 

objetiva, até porque fica parecendo que estou fazendo a defesa prévia de que em 

hipótese alguma se pode cortar isso do Sistema S. Não, eu acho que esse assunto 

deve ser debatido, sim, deve ser avaliado, deve ser discutido. 
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E eu acho que, ao apresentar a proposta, o Líder Paulo Pimenta, que surgiu 

com o assunto ao término da reunião do Colégio de Líderes, e a Presidente Rose e 

vários outros, mas foi no término da reunião, ele levanta um problema. Acho que 

isso é importante. Mas, vejam bem, ao fazer isso, nós não resolvemos a questão, 

definitivamente não. 

A LDO, como o próprio nome diz, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela não 

tem o condão de, por nela ter sido colocado um artigo autorizativo, determinar que a 

partir do dia 1º de janeiro o Sistema cortará até 30% ou 30% e passará a contribuir 

para a Previdência Social. 

Não, nada disso ocorrerá, a menos que o Poder Executivo, e tão somente ele 

— nós nem temos prerrogativa constitucional para fazer isso —, mande para cá um 

projeto de lei ou um medida provisória. Acho que até seria melhor projeto de lei do 

que medida provisória. E aí nós faríamos um debate com a sociedade civil, com o 

sistema produtivo, com os trabalhadores, dizendo: “Olhe, nós estamos entendendo 

que esse custo está elevado. Esse dinheiro vai ser melhor aplicado na Previdência 

geral”. 

Portanto, não resolve nada, nada, de concreto nós colocarmos na LDO um 

comando de que se vai tirar recurso. Cria-se um impasse. Talvez traga para a 

Câmara, aliás, para o Congresso uma responsabilidade que é do Executivo. Isso 

traz para o Congresso a sinalização de que ele está dizendo aos Presidentes e aos 

responsáveis pela Federação da Indústria, do Comércio, do Transporte, aos 

Sindicatos, a todos os trabalhadores e todas as empresas deste País — chamamos 

para nós a responsabilidade — o seguinte: “Estamos dizendo ao Governo Federal 

que faça isso, que nós estamos de acordo”. 

Ora, é elementar que, politicamente, isso é algo totalmente desproposital. Eu 

estou até antecipando que desejo que o assunto seja objeto de um projeto de lei. O 

Executivo já deveria ter feito isso. Mas não acho que é um gesto adequado. Não 

coloca um centavo novo no Orçamento. 

Aliás, o Relator do Orçamento já usou o microfone para dizer que, mesmo 

que aprovemos esse adendo, ele não colocará nenhum centavo de previsão de 

receita nova. A Presidente Senadora Rose de Freitas insistiu: “Não, ele terá que 

pôr”. Não, ele não terá que pôr. Ele não é obrigado a pôr. Isso é importante. 
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A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu peço a V.Exa. que não 

interprete as minhas palavras. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não, eu estou dando a minha 

interpretação. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - V.Exa. disse: “A Presidente disse 

terá”. Eu não disse assim. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Bom, então, eu entendi mal V.Exa. 

Tudo bem. Eu entendi que V.Exa. teria dito que ele iria colocar. Ele veio ao 

microfone e disse claramente que não vai. Ele tem a prerrogativa. Sim, ele tem a 

prerrogativa. Ele é o Relator-Geral. Ele ainda não apresentou o relatório final. Mas 

ele veio aqui e disse: “Eu não vou colocar como previsão de receita”. 

Então, meus amigos, estaríamos fazendo um gesto político que não cabe a 

nós fazer; cabe ao Poder Executivo. Aliás, um Ministro da Presidente Dilma já 

anunciou, há alguns dias, que fariam isso, mas não fizeram. Agora, é curioso: 

parece que ficam querendo que façamos aquilo que não fizeram. Isso é o cúmulo do 

desgoverno! 

Então, Deputado Paulo Pimenta, com todo o respeito, eu peço a V.Exa., 

encarecidamente, à Presidente Rose, ao Relator... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O que eu estou fazendo é apelo, 

apelo. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas eu também faço esse apelo. 

Não vamos desconstruir todo o acordo que nós fizemos sobre esta matéria, que é 

inócua. Ela é inócua. Ela não vai prescindir da MP. Ela não vai prescindir de um 

projeto de lei. Portanto, que venha o projeto de lei e que debatamos sobre ele! 

Aliás, acho que a Presidente Senadora Rose terá de ser um dos que devem 

liderar esse processo, com a responsabilidade que tem, porque, eu concordo com 

ela, nós temos que achar uma fonte para garantir o equilíbrio da Previdência pública 

no Brasil, da Previdência geral. Concordo com a Senadora, em todos os raciocínios, 

só que eu faço esse apelo. 

Eu não represento aqui só o meu pensamento. Eu represento a bancada 

inteira do PSDB. E entendemos que não cabe a nós, neste momento, incluir na LDO 
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um comando dessa natureza, de maneira inócua, que não vai nem acrescentar 1 

centavo na Lei Orçamentária, porque o Relator não vai incluir.  

Então, apelo aos meus pares: vamos fazer por acordo a retirada desse item 

13 e vamos votar o restante, antes que comece a sessão do Congresso 

efetivamente e não consigamos nem votar. Ainda não começou a Ordem do Dia, 

então nós ainda podemos votar aqui a mudança na LDO e irmos para lá para 

efetivamente votar o PPA.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Deputado Domingos, na 

verdade, a Ordem do Dia da sessão do Congresso já era para ter começado. Eles 

estão nos aguardando. Estamos aqui em contato permanente com a assessoria do 

Presidente. Eles estão aguardando exatamente concluirmos este debate, esta 

votação.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Por que não se destaca no plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Quero dizer o seguinte: há 

aqui três inscritos, os Deputados Zeca Dirceu, Izalci e João Arruda. A Presidente 

Senadora Rose, entretanto, me solicita que suspenda a reunião. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu não acho viável suspender a 

reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A Senadora Rose está 

determinando que eu suspenda a reunião. 

A SRA. SENADORA ROSE DE FREITAS - Eu não estou determinando. Eu 

sugeri a V.Exa. V.Exa. é o Presidente nesta hora e tem o direito de acatar ou não.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - A Presidente da Comissão 

sugere. Ficam mantidas aqui as inscrições dos Deputados Zeca Dirceu, Izalci e 

Edmar Arruda. Nós vamos suspender a reunião, portanto, por 5 minutos, no máximo, 

para ver se conseguimos fazer um acordo, e retomaremos aqui o trabalho.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Vai suspender por 5 minutos e depois vai ter 

que... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Vamos nos reunir na sala da 

Presidência por 5 minutos. Convido as Lideranças a ir à sala para tentarmos fechar 

esse entendimento.  
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O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Nós corremos o risco de não haver, 

depois, continuidade.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sim, mas a Presidente 

sugeriu, de forma delicada. Ou seja, a Presidente determina, é prerrogativa dela. 

Nós voltamos logo em seguida. Estamos pressionados pelo tempo em função da 

sessão do Congresso Nacional.  

(A reunião é suspensa.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Declaro reiniciados os 

trabalhos da Comissão. 

Nós estamos finalizando um acordo, o texto está sendo redigido. Já existe 

conceito aprovado. Portanto, daqui a alguns minutos nós teremos esse texto aqui. 

Enquanto isso, alguns Parlamentares inscritos podem fazer sua manifestação: o 

Deputado Zeca Dirceu — aliás, ele infelizmente teve que se ausentar; o Deputado 

Izalci; e o Deputado João Arruda. 

Com a palavra o Deputado João Arruda, por 3 minutos.  

O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Sr. Presidente, eu queria agradecer a 

oportunidade. Estamos chegando a um ponto de equilíbrio para fazer a discussão 

aqui sobre o Sistema S. Ontem mesmo eu defendi o corte no Orçamento. Aquilo que 

não passa pelo Governo, pela receita, ou pelo menos uma parte disso, que passe 

agora, daqui para frente, pelo Orçamento da União! 

Nós todos estamos aqui cortando na própria carne. Eu fui Relator Setorial da 

Saúde. Infelizmente, apesar de todo o apoio que tive do Relator-Geral, da Comissão, 

da Frente Parlamentar da Saúde, da Comissão de Seguridade, um grande esforço 

que fizemos para melhorar o orçamento — aumentamos de 100 bilhões para 107 

bilhões —, mesmo assim, vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para 

comprar remédio, vai faltar dinheiro para manter a média e alta complexidade. 

Eu gostaria de poder colocar mais 2 bilhões, mas todo mundo está cortando, 

a saúde está cortando, a infraestrutura está cortando. Todos nós estamos cortando 

no Orçamento para poder enfrentar essa crise brava no ano que vem, em 2016. 

Então, eu entendo que o Sistema deveria fazer a mesma coisa. Ninguém aqui 

quer tirar dinheiro que vai para a qualificação, para a capacitação de trabalhadores, 

para todos os cuidados que o Sistema S oferece aos trabalhadores. 
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Lembro que eu fiquei muito chateado com essa posição do Sistema. Quando 

fui Relator do novo SIMPLES, para aumentar o teto e mudar a tabela... 

Sr. Presidente, eu queria que V.Exa. apertasse a campainha; senão, com o 

barulho, não consigo nem raciocinar. 

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Sr. Deputado, vou repor seu 

tempo. 

Peço silêncio e atenção. Nós estamos tentando concluir a votação da LDO, 

matéria importantíssima para o País. O orador está usando da palavra. 

O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Lembro que eu fui Relator do novo 

SIMPLES, projeto que hoje tramita no Senado e que já foi aprovado pela Câmara, 

para aumentar seu teto e mudar sua tabela. Fui procurado pelo Sistema, que não 

queria o aumento do teto, porque perderia contribuição patronal de pequenos 

negócios, como salão de beleza, churrascaria, hotel — e o mesmo Sistema defendia 

a redução de impostos. 

Então, se nós estamos aqui defendendo redução de impostos, cortes no 

orçamento do Governo, para que possamos sobreviver no ano que vem, o Sistema 

também tem que cortar.  

Eu acho que nós temos que fazer um gesto aqui hoje, por mais que não tenha 

efeito prático, para indicar ao Governo, para indicar ao Executivo que este terá o 

nosso apoio, se enviar para o Congresso uma medida provisória reduzindo também 

o orçamento do Sistema. Nós não queremos tirar o dinheiro dos programas sérios 

do Sistema, queremos tirar aquilo que é superficial. Por exemplo, o dinheiro da 

verba publicitária. Isso não é usado para capacitação e qualificação de 

trabalhadores. 

Quanto custa essa propaganda, Deputado Jaime Martins? Isso é dinheiro que 

poderia ser utilizado na saúde pública, por exemplo, para comprar remédio. 

Eu também vou dizer que apoio, mas, além de apoiar a posição da Comissão 

do Orçamento, vou votar a favor de uma medida provisória enviada pelo Governo 

para reduzir o orçamento do Sistema S, para direcionar esse dinheiro para outras 

coisas. Esse dinheiro pode ser mais útil para o Governo Federal, para programas, 

políticas públicas, saúde pública, educação. 
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Também vou começar a coletar assinaturas para uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito sobre o Sistema S no País. Eu quero saber para onde está indo esse 

dinheiro que ninguém presta contas, dinheiro de contratações, dinheiro de verba 

publicitária, dinheiro de propaganda que passa na televisão. Nós queremos saber o 

que está acontecendo. Há tantas CPIs por aí, tantos sendo investigados 

diariamente, denunciados por todos, pelo Ministério Público. Por que agora é 

intocável o orçamento do Sistema S no País? O Sistema S também tem que prestar 

contas e também tem que ser investigado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Precisamos encerrar a 

sessão. Vou conceder a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Leo de Brito. 

Nós temos que ir ao plenário. 

Com a palavra o Deputado Leo de Brito. 

O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Quero somente fazer um registro, Sra. 

Presidente, por 1 minuto mesmo. Quero registrar a importância do acordo que foi 

feito neste momento pela Oposição e também pelo Governo, sobretudo no tocante 

ao orçamento, no tocante à questão do Programa Bolsa Família, dos 10 bilhões, que 

era uma preocupação da sociedade de modo geral. 

Queria fazer esse cumprimento e citar também a redução da meta de 

superávit, que fez com que pudéssemos ter esse momento entre Oposição e 

Governo, demostrando um interesse maior em relação aos rumos do País, no 

momento em que vivemos essa crise. 

Então, queria só fazer esse registro e agradecer pela condução dos trabalhos 

que vem sendo feita por V.Exa. 

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

Pimenta quer falar como Líder. Deputado Domingos Sávio... Infelizmente, não foi 

possível construir um acordo. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - É possível construir esse acordo. 

Queremos fazer um apelo para que V.Exas. permitam pelo menos que levemos esse 

assunto ao Plenário, onde V.Exas., se quiserem, poderão destacá-lo. 

Esse assunto é relevante para nós e para a Presidente, e quero insistir para 

que V.Exas. nos ajudem a construir um entendimento para isso. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos deixar só os 

membros da bancada da CMO falar. Desculpem-me. Estamos discutindo 

exaustivamente. Eu amo V.Exas., V.Exas. sabem disso, mas agora temos que 

finalizar, porque o Congresso nos espera. 

Concedo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu quero dizer que 

também estou extremamente preocupado com a conclusão desse trabalho. Eu sei o 

esforço que V.Exa. fez para que esta Comissão pudesse concluir os seus trabalhos 

este ano, apresentando ao País a LDO, o Orçamento, o próprio PPAG, que já está 

no Plenário. 

Eu queria dizer a V.Exa. o seguinte: primeiro, eu tenho o maior respeito por 

V.Exa. e sei as razões que a motivam a lutar pela viabilização de mais recursos para 

a previdência geral do País e para as causas sociais. V.Exa. hoje, de forma até mais 

particular, permita-me colocar de público, falou de sua preocupação com as 

reduções de investimentos nas áreas sociais. 

Isso é gravíssimo e tem motivado V.Exa. a estar preocupada na busca de 

algumas soluções. Veio essa proposta do item 13, e eu concordo com V.Exa.. Não é 

a primeira vez que esse assunto é colocado na Casa. Ocorre que a forma com que a 

redação chegou nos trouxe uma série de preocupações. Por isso, tivemos uma 

resistência na nossa bancada em acolher, no adendo do Relator, esse item 13. 

Posteriormente, houve uma série de outras propostas de mudança de texto, o que, 

de certa forma, mostra que o assunto ainda está num processo de maturação. Mas o 

assunto é relevante. 

E, num gesto inclusive de respeito a V.Exa., que tem tratado as questões com 

extrema responsabilidade, eu diria que o melhor para todos nós é que nós 

possamos entregar a V.Exa. a decisão sobre essa matéria. Eu, particularmente, 

tenho essa dificuldade de compreender uma votação neste momento, até porque 

uma hora é um texto, outra hora o texto está ainda em gestação, em construção, 

mas eu queria, num gesto também de respeito a V.Exa. pelo esforço que foi feito, 

que nós entreguemos nas suas mãos.  

Quem sabe V.Exa., que está iniciando um mandato de 8 anos... Tem gente 

que já está querendo que V.Exa. se torne Governadora do Espírito Santo, mas 
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V.Exa. tem 8 anos de mandato no Senado. Nós não precisamos ao longo de 8 anos, 

nós precisamos já no início do ano que vem, efetivamente, enfrentar esse problema, 

sob a liderança de V.Exa. Eu tenho comigo que seria mais apropriado construirmos 

um texto mais robusto, mas definitivo, e eu entregarei nas mãos de V.Exa. a 

decisão. Eu acho que V.Exa. poderia nos trazer uma decisão conciliadora para essa 

matéria. 

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

cada dia me surpreende mais. Nós não brigamos como pessoas, brigamos pelas 

nossas ideias. E, agora, nós entramos num campo comum, a exemplo do que 

aconteceu na França. Quando a bomba estourou lá fora, todo mundo foi para o meio 

do campo para procurar uma forma de sair daquele conflito. 

Não darei a palavra a mais ninguém, a mais ninguém.  

Com esse passo dado pelo Líder, que eu respeito muito, o Deputado 

Domingos Sávio, e com a ajuda da Deputada Professora Dorinha, que inclusive já 

tinha olhado o texto com certa simpatia — como V.Exa. faz agora —, eu consulto o 

Líder sobre se é possível nós fazermos uma reunião a posterior, e não agora, neste 

momento, para que possamos construir uma proposta que atenda ao Plenário. Hoje, 

ao contrário do que foi colocado, o Deputado Paulo Pimenta permanece com uma 

posição, eu permaneço com a minha e S.Exa. permanece com a sua. Pergunto se é 

possível nós fecharmos isso num acordo, Deputada Dorinha, Deputado Hildo, 

Deputado Edmar e demais Deputados que aqui se encontram. Eu vou retirar o texto 

para que possamos construir esse acordo. É possível? Todos estão de acordo? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente... 

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

considerações... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu me comprometo com V.Exa. e 

respeito a sua posição de marcar uma reunião lá no Governo, rapidamente, para 

que os Parlamentares interessados nessa matéria possam fazer uma discussão, que 

nós possamos encontrar uma solução que responda ao pensamento deste Plenário, 

que este assunto tenha a atenção que ele merece e que a senhora tenha o respaldo. 

Da minha parte, eu assumo esse compromisso tanto com a base do Governo quanto 

com a Oposição para que nós possamos tocar esse assunto, de alguma maneira, 
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para a frente, independentemente da decisão que está sendo tomada aqui hoje. 

Entendo o seu gesto como um gesto de quem quer viabilizar um acordo, que foi 

construído todo ano, porque nós não podemos botar a perder neste momento para 

votar de uma vez o texto final para levar para o Plenário. 

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

muito clara uma posição... 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

Democratas não aceita a retirada do de nº 13. É isso? Do 13. É essa a proposta de 

V.Exa.? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou retirar do texto a 

minha proposta... 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nós 

concordamos. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ... para que nós 

possamos fazer um acordo. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Muito 

obrigada. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero deixar clara 

uma coisa, antes que saiamos daqui e alguém use a interpretação de que eu não 

ouvi o representante do Sistema S que aqui está, não ouvi o Deputado que veio falar 

e fiz questão de não ouvir. Aqui não houve pressão nem de Ministro nem de Sistema 

S, Deputado Evair. Aqui foi a convergência dos nossos esforços, com o apoio do 

João Arruda e de todos que aqui estão. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu sou testemunha disso, 

Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero dizer isso, 

porque daqui a pouco uma manchete estoura assim: Sistema S pressiona 

Comissão, e Comissão recua. Não houve isso. 

Portanto, democraticamente eu quero agradecer a V.Exa. e continuar dizendo 

que se votasse em Minas Gerais votaria em V.Exa. 

Vamos encerrar a sessão. Vamos encerrar o debate sobre esse assunto... 
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O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Sra. Presidente, eu só queria deixar 

um registro... 

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

Relator, para ele concluir, porque vamos votar. 

O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Um registro rápido. Eu só estou 

dizendo que nós estamos aqui abrindo mão com o compromisso de que essa 

discussão não acabe hoje. 

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

O SR. DEPUTADO JOÃO ARRUDA - Não, ela continua. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu parabenizo V.Exa. 

Por favor, o Relator. 

E vamos votar na Câmara e no Senado Federal. 

Por favor, Relator, com a palavra V.Exa. 

O SR. DEPUTADO RICARDO TEOBALDO - Bom, então nós vamos excluir o 

item 4, que trata de seguro para obras e serviços, e vamos tirar o item 13, que trata 

da questão da CNI. E vai à votação o resto. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, vamos à votação 

do relatório, apresentado pelo Relator, com exclusão do item 4 e do item 13, de 

nossa autoria. 

Em votação na Câmara Federal. 

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

Aprovado. 

Em votação no Senado. 

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

Aprovado. 

A Comissão conta hoje com a presença do nosso Relator da receita, o 

Senador Acir Gurgacz. 

O Senador Eduardo Amorim está, como sempre, presente na Comissão.  

Vamos suspender a reunião desta Comissão, para que, logo em seguida à 

sessão do Congresso, terminemos a votação da LOA, em que estão sendo feitos 

ajustes. 
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Assim, eu convoco a continuação da reunião para logo após o término dos 

trabalhos do Congresso Nacional. 

Agradeço a todos, inclusive ao Deputado Paulo Pimenta. 

Está suspensa a sessão. 

(A reunião é suspensa.) 

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

reinício da reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização. Estamos aguardando chegar aqui a nossa Presidente, Senadora Rose 

de Freitas. Tivemos, há instantes, a votação do PPA, no plenário do Congresso 

Nacional, e também a votação da LOA. Vamos encaminhar, para cumprirmos a 

nossa obrigação aqui nesta Comissão e no Congresso, dando ao Brasil um 

Orçamento. 

Portanto, quero votar o Orçamento, item único da pauta de hoje. Já 

encerramos a discussão no dia de ontem e vamos votar o texto principal do 

Orçamento, ressalvados os destaques que já foram apresentados. 

Durante votação do relatório do Orçamento, nós vamos dar oportunidade para 

que todos os Parlamentares possam se manifestar sobre os seus destaques, bem 

como para buscarmos um acordo consensual para que o Relator, dentro das 

limitações orçamentárias que o momento econômico do País impõe, possa 

razoavelmente atender o Brasil na pessoa dos seus representantes, Deputados e 

Senadores que estão nesta Comissão. 

Eu queria, portanto, colocar em votação o Orçamento na representação da 

Câmara dos Deputados. Trata-se do relatório final apresentado ao Projeto de Lei nº 

7, de 2015. (Pausa.) 

Como houve algumas emendas de Plenário atendidas pelo Relator-Geral, 

nós, antes de votarmos o relatório, temos que votar a admissibilidade dessas 

emendas pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas. 

Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, eu solicito do Plenário a autorização para dispensar a 

manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas 

do Relator-Geral. 

A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
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Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovada. 

Passe-se à votação da autorização na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Aprovada. 

Passamos, então, à votação do relatório final apresentado ao Projeto de Lei 

nº 7, de 2015. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, vamos só verificar quais 

emendas o Relator acatou, porque eu não sei quais foram acatadas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jaime Martins) - Essas emendas estão 

publicadas. 

Sr. Relator, o Deputado Izalci formulou uma questão de ordem. Peço apenas 

que V.Exa. o esclareça rapidamente, porque nós já votamos — já é matéria vencida 

inclusive — a dispensa da aprovação do Comitê de Admissibilidade de Emendas. 

Queria apenas que V.Exa. esclarecesse. Nós estamos tendo um clima de consenso 

nesta Comissão, portanto, eu não queria que ninguém deixasse de ser 

adequadamente atendido. Essa é a orientação da nossa Senadora Rose de Freitas. 

Sr. Relator, por gentileza, peço-lhe que fale somente das emendas que 

acabaram de ser aprovadas — são emendas de Relator-Geral. Peço que faça uma 

consideração breve. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Izalci, nós tivemos aqui 

a autorização, no relatório preliminar, de emendas de Relator-Geral que eu, a 

princípio, não propus nesse relatório preliminar. 

Eu quero ressaltar que esta Casa precisa se ajustar a uma organização de 

procedimento para a votação do Orçamento da União. As emendas de Relator-Geral 

se dão para atender a demandas de órgãos do Executivo que não conseguiram 

convencer o Ministério do Planejamento de que as suas prioridades eram 

prioridades para o Governo; de Parlamentares; de bancadas; de Comissões; de 

pessoas que, lá na sua bancada, não conseguiram estabelecer aquela ação como 

prioridade de bancada; daqueles que, na sua Comissão, também não conseguiram 
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que aquela ação que desejavam fosse estabelecida como prioridade na Comissão. 

Então, eles vieram pedir ao Relator.  

A cada vez que eu atendo uma emenda de Relator, eu estou atropelando o 

processo legislativo, porque estarei admitindo a entrada no Orçamento de um 

subtítulo, de uma ação, de uma obra que não teve prioridade nos canais próprios ao 

emendamento do Orçamento da União. 

Eu fui voto vencido. O Plenário decidiu autorizar-me a fazer emendas de 

Relator nos temas específicos. Eu, então, acatei aquelas emendas que V.Exa. já 

conhece, porque todas foram votadas preliminarmente aqui, por autorização do 

Plenário. Eu fui autorizado a fazer aquelas emendas de Relator: a Saúde, a 

Educação, alguns temas como o seguro agrícola, alguns temas mais específicos. No 

caso do zika vírus, nós tivemos autorização para fazer uma emenda especialmente 

para o combate à microcefalia. Aliás, hoje, na Comissão Geral da Câmara dos 

Deputados, tivemos a presença do Ministro da Saúde Marcelo Castro e 

apresentamos um novo texto para viabilizar recursos para pesquisa dessa endemia.  

Nós tínhamos no texto, que foi autorizado, uma emenda de minha autoria e 

do Deputado João Arruda que autorizava o Relator-Geral a fazê-lo. Eu deixei que o 

Relator Setorial da Saúde o propusesse. 

As emendas são, portanto, as que foram votadas em plenário. 

O nosso relatório está sendo processado. Há poucos instantes, eu estava na 

Consultoria atendendo bancadas, colegas, determinados segmentos, que os 

Deputados acompanharam. Dos que me solicitaram, eu atendi a todos, sem 

exceção. Agora não há mais a possibilidade de mantermos aberto o processo, 

porque para cada atendimento é necessário um destaque, senão não conseguimos 

processar o atendimento — nós tínhamos que encerrar o recebimento de destaques. 

Vamos levar em torno de 2 horas para que o relatório seja processado pela nossa 

Consultoria. 

Quando o tivermos aqui, eu vou poder dar o parecer das emendas dos 

destaques aprovados. Os destaques rejeitados nós os votaremos em globo, com o 

apoio dos senhores. Se houver mais alguma questão a ser dirimida, com o apoio do 

Plenário como um todo, nós atenderemos. 
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Quero dizer que estão aqui a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Blairo Maggi 

justamente para reivindicar algo que não está no relatório, não está no Orçamento, 

não teve autorização do parecer preliminar para ser colocado no Orçamento. Por 

isso, pedi a S.Exas. que viessem aqui para defender em plenário, porque somente 

por acordo geral é que poderemos abrir uma janela para atender a demanda que 

eles trazem. 

Então, Deputado Izalci... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, peço aos assessores 

que falem mais baixo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Izalci, as emendas de 

Relator são aquelas que o Plenário me autorizou a fazer. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu perguntei isso, Relator, porque eu tive 

algumas emendas que foram destacadas que V.Exa. disse que iria acatá-las, 

quando nós tivemos aquela conversa. Quero saber se foram acatadas parcialmente 

ou não. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os destaques foram acatados, o 

seu destaque referente à RIDE foi acatado. Era possível fazer algumas coisas; 

outras, não. Eu darei o parecer sobre os destaques assim que receber o 

processado. Eu sei o que cada um aqui destacou. Nós vamos abrir uma discussão. 

Primeiro, votaremos o relatório, ressalvados os destaques. Eu farei um debate com 

vocês. Eu tenho de memória praticamente tudo o que foi pedido. Vamos debatendo 

aqui. 

Com relação ao voto com parecer favorável a determinados destaques, com 

atendimento parcial ou integral, no caso de recomposições pequenas, eu vou 

informando V.Exas. durante o debate. 

Nós vamos discutir sobre alguns temas novos, como o que a Senadora Lúcia 

Vânia traz. 

Eu trouxe um relatório com um adendo ao nosso relatório de texto, porque o 

Deputado Pedro Fernandes me pediu no último debate que fizemos que incluísse no 

meu relatório a questão previdenciária. Nós abrimos o debate do Orçamento falando 

de Previdência — o principal era a Previdência, a maior despesa é a Previdência. 

Nós gastamos 40%, aliás, 45% agora, do que arrecadamos com a Previdência, mas, 
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se quisermos ajustar as contas do Brasil, teremos de fazê-lo através da reforma da 

Previdência.  

Portanto, eu incluí esse texto que eu distribuirei a V.Exas. Na parte 

previdenciária, há um capítulo sobre este fato, sobre o teto, sobre algumas 

manifestações dos Ministros do STF a respeito do teto na última votação que 

ocorreu há um mês no Pleno do STF.  

Agora nós temos um relatório mais completo, com todos os debates que 

aconteceram na Comissão. Mas eu peço vênia da Comissão para apresentar o meu 

voto sobre os destaques, assim que o processado chegar. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Relator, eu gostaria de fazer uma 

pergunta a V.Exa., Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pois não, Deputado. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. está fazendo o relatório já 

considerando os termos aprovados na LDO na Comissão, correto? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Nós estamos fazendo o 

relatório com 24 bilhões de superávit primário. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Dessa forma, V.Exa., já recompôs os 

10 bilhões do Bolsa Família? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não. Será objeto de votação de 

destaque no plenário. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Mas, na medida em que nós estamos 

votando a LDO e a meta desse valor já foi reduzida... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vai estar disponível para 

realocação pelo Plenário. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. ainda não o colocou no Bolsa 

Família? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não. O Plenário o fará. Eu não o 

farei, Deputado Paulo Pimenta. V.Exa. sabe todas as razões que já... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu estou entendendo. Eu acho que 

esta é uma questão bastante importante.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, peço a palavra para 

uma questão de ordem. 
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O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só um momento, Deputado Danilo 

Forte, por gentileza. 

Nós precisamos concluir o acordo. O acordo é pegar agora os 10 bilhões e 

retorná-los ao Bolsa Família. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu sei que uma grande maioria do 

Plenário está acordada para isso. Todos sabem... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu acho importante que as pessoas 

entendam o que está acontecendo. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu gostaria de propor... 

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

ordem levantada pelo Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Minha questão é no seguinte sentido: 

já que nós estamos buscando um dinamismo para podermos viabilizar a votação o 

mais rápido possível, eu acho que nós poderíamos aprovar o relatório agora, 

ressalvados os destaques. Indagamos a todos os Parlamentares quais destaques 

serão ressalvados, aprovamos o texto-base e fazemos o debate em cima dos 

destaques ressalvados. Dessa forma, minimizaríamos o tempo do debate e 

agilizaríamos o processo de votação. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Era isso que nós iríamos 

fazer. 

Vamos dar continuidade à votação.  

Quanto às questões relativas aos destaques, tenho certeza de que nós 

poderemos tratá-las posteriormente. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidenta, uma questão de ordem. 

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

respeito à votação, Deputado Caio? 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sobre a votação, sobre o que nós 

estamos votando. Eu peço a atenção do Relator. 

Havia um compromisso com os setoriais de que, se houvesse uma mudança 

de metas, haveria uma recomposição no nosso relatório. Como fica esse acordo? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Essa é uma boa lembrança, 

Deputado Caio. Pena que só lembramos agora. Podíamos ter lembrado quando 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2753/15  16/12/2015 
 
 

 69

fizemos o acordo de recomposição da meta, mas eu não vejo que nós tenhamos 

tempo hábil para refazer todos os relatórios e reapreciá-los. 

Eu peço desculpa, pois não me lembrei do acordo. Aliás, ninguém se lembrou 

do acordo, mas, de fato, havia esse compromisso. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Questão de ordem, Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Mas espera aí: como é que faremos 

agora? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu só vou atender a 

questões de ordem relacionadas especificamente com a votação. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Trata-se de um encaminhamento 

especificamente sobre a votação, para ganharmos agilidade. 

Eu gostaria de propor que nós votássemos imediatamente o relatório, 

ressalvados os destaques — não há nenhuma dificuldade nisso. Há mais de 200 

destaques. 

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quatrocentos. Creio que nós 

construiremos um acordo para a retirada de muitos deles que já estão 

contemplados. Mas, votando, salvo os destaques, não há o que debater nada antes 

de votar, até porque a discussão já se encerrou. 

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quero concluir o raciocínio, para 

contribuir com V.Exa. e com o Relator. 

Votado o relatório, como nós fizemos um acordo para a redução da meta, e 

no acordo ficou absolutamente claro que 10 bilhões da redução — foi um pouco 

mais — destinavam-se especificamente a recompor o orçamento do Bolso Família, 

eu proponho que votemos de imediato o Orçamento, ressalvados os destaques, e o 

primeiro destaque. 

Além do destaque do Deputado Paulo Pimenta — há destaques de minha 

autoria e de outros —, eu diria que é um destaque de todos os Líderes, e nós 

votaríamos o destaque da recomposição da meta do Bolsa Família. Senão, nós 

vamos tentar votar outros destaques, e esse dinheiro da recomposição da meta não 

vai dar.  
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Então, vamos ser coerentes com o que nos tratamos no acordo de Líderes. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, eu concordo 

com o encaminhamento, mas eu queria um esclarecimento, se V.Exa. me permite. É 

só uma pergunta. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É sobre a votação? 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - É uma pergunta sobre o que 

o Relator falou. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ele vai falar em seguida. 

Deixe-me concluir o processo de votação, ressalvados os destaques. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Mas, para votar, eu preciso 

dessa informação. 

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

destaques. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Talvez não resolva, Sra. 

Presidente. 

Eu quero saber se a proposta previdenciária é, digamos, uma proposta para 

debate posterior, ou se ele já previu a reforma, contabilizou possíveis valores 

financeiros e os incorporou na proposta global. Se for assim, não é um mero 

destaque. O relatório, mudado de ontem para hoje, já estaria para pior. Nesse caso, 

eu não teria nem como... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator está com a 

palavra, para responder ao Deputado. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou responder, primeiramente, 

ao Deputado Caio Narcio.  

Deputado Caio, a recomposição, a alteração da meta, se deu exclusivamente 

para recompor o Bolsa Família. Portanto, não há espaço para a distribuição dos 

recursos para os relatórios setoriais. Se houvesse uma recomposição, uma redução 

de meta a maior para evitar o corte do Bolsa Família, eventualmente nós 

poderíamos até cumprir o acordo que nós fizemos. 

Nós não discutimos isso antes, mas ficou prejudicado, na medida em que a 

destinação dos recursos da recomposição da meta já estava acordada entre os Srs. 

Líderes.  
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Deputado Edmilson, quanto à Previdência, eu estabeleci um capítulo porque, 

quando nós recebemos o Orçamento em 31 agosto, nós fizemos um serão na 

Comissão do Orçamento com a Consultoria — todos trabalharam durante o fim de 

semana, no feriado de 7 de Setembro — e apresentamos um documento, que está 

citado no meu voto, que mencionava 37 ações para o equilíbrio fiscal. Dessas 37 

ações, a maioria na Previdência Social, porque é a maior despesa.  

Eu tratarei disso em seguida. A repercussão dessas votações não está no 

Orçamento porque o Governo instalou um fórum para debater a Previdência, esse 

fórum realizou várias reuniões e se encerrou, se não me engano, ontem, com 70 

entidades, quando se discutiram as propostas de reforma da Previdência. 

Portanto, o Governo ainda não enfrentou a questão previdenciária. Nós 

faremos isso no próximo ano ou no momento adequado. Não há, então, no 

Orçamento reflexos de alterações previdenciárias, a não ser aquelas referentes à 

melhoria da gestão, especialmente na questão da perícia médica. O Ministério já 

reduziu em 8 bilhões de reais a despesa da Previdência por conta da melhoria da 

gestão no processo de atendimento de benefícios, bem como já reduzimos 15 

bilhões por ano só com a mudança que fizemos no seguro-desemprego, criando um 

pouco mais de rigidez na concessão do seguro-desemprego. 

Dessa forma, todas as matérias previdenciárias têm grande repercussão não 

para o exercício do ano que vem, mas para todos os demais orçamentos da história 

do Brasil. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à votação 

do relatório final. 

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sra. Presidente, uma questão de 

ordem. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É sobre a votação, 

Senadora? 

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA  - Sim, sobre a votação. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem a palavra V.Exa., 

para uma questão de ordem sobre a votação. Se não for sobre a votação, eu vou 

pedir licença à senhora... 

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA  - É sobre a votação.  
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Eu queria saber se essa mudança no parecer preliminar é feita antes da 

votação do relatório ou na apresentação dos destaques. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não é sobre a votação, 

mas o Relator responde. 

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA  - É sobre a votação, sim. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Senadora, se acontecer, será por 

acordo geral, tanto faz. Seria um destaque. Seria como se V.Exa. tivesse um 

destaque oferecido ao Plenário, incluindo esta ação no Orçamento.  

Eu acho que faremos isso logo em seguida à votação do destaque do Bolsa 

Família. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Passamos à votação do 

relatório final, alterado, que incorpora o adendo, que não está em mãos de todos.  

Está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados 

os destaques e as obras com indícios de irregularidades graves. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

Vamos votar agora na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, vamos à votação das obras com indícios de irregularidades graves, 

ressalvados os destaques. 

Vamos começar pela representação da Câmara dos Deputados. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, uma questão de 

ordem. 

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

ordem. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Entendendo a questão dos 

destaques, nós não temos ainda o relatório dos destaques. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos ter. 
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O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Nós não íamos ler esses destaques? 

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

falando “ressalvados os destaques” porque evidentemente eles serão colocados em 

mãos, todos estarão aqui. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nos termos do art. 70, 

inciso II, da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, anuncio a votação das 

obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados, obviamente, os 

destaques. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

Aprovado. 

Agora, passaremos à fase dos destaques. 

Foram apresentados 305 destaques. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, eu queria dar uma 

sugestão de encaminhamento, que eu acho que pode ser produtiva. 

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

palavra a V.Exa., pela ordem, para uma sugestão de encaminhamento. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Aproveitando a presença de todos os 

que estão aqui, sugiro que sejam ressalvados os destaques, porque só pode ser 

discutido o destaque de quem está presente... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Todos. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Aqui não estão todos. Aqui não estão 

os autores dos 305 destaques. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Todos foram ressalvados. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Minha gente, sem 

discussão. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu apresentei seis destaques e só vou 

ressalvar dois. Então, é mais producente para depois discutirmos ponto por ponto. 

Podemos fazer um check list de todos para saber quais são os destaques que vão 

ser levantados. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A lembrança do Relator 

é importante para dizer que os destaques dos que estão presentes já estão 

ressalvados. Evidentemente, V.Exa. tem o direito de colocar quais os que têm 

preferência para votação. 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sra. Presidente... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu me inscrevo para isso. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, eu sou 

o primeiro. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Questão de ordem, Sra. Presidente. 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Questão de ordem. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deixem-me dar 

preferência a uma mulher. Tem a palavra a Deputada Flávia Morais. 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Eu só queria fazer coro ao que disse 

o Deputado Domingos Sávio, diante do acordo feito em relação ao Bolsa Família, no 

sentido de que votássemos em bloco todos os destaques que fazem referência ao 

Bolsa Família. Eu acredito que são vários. Sugiro que os votemos primeiro. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente... 

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

encaminhamento globalizado nesta questão e pedir ao Relator que colocasse em 

votação, em primeiro lugar, todas as emendas, de diversas autorias, relativas ao 

Bolsa Família, porque já resolvemos a questão que une a todos. 

Tem a palavra o Relator. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, eu proponho o 

requerimento para votação em globo dos destaques que se referem à recomposição 

do Bolsa Família. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Posso simplificar a 

votação? 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pode e deve, Sra. Presidente. 

V.Exa. tem toda a confiança para conduzir em nome do Colégio de Líderes, pelo 

menos é essa a posição do PSDB. 

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

apresentado pelo Relator para que se proceda à votação em globo dos destaques 

relativos à recomposição do Bolsa Família. 

Vamos votar primeiro os requerimentos na representação da Câmara dos 

Deputados. 

Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.)  

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

Vamos passar ao requerimento. 

O requerimento apresentado diz respeito à recomposição dos 10 bilhões 

relativos ao Bolsa Família.  

Eu gostaria que o Relator se pronunciasse, para constar em ata o 

pronunciamento da aprovação, para que possamos recorrer ao Plenário. 

(Não identificado)  - Sra. Presidente, quantos destaques foram apresentados 

em relação a este tema? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vários. 

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

poderíamos simplificar. Se eu disser que foram 100, vai mudar alguma coisa se eu 

disser que são 50? Não. Então, vamos simplificar. 

O Relator está com a palavra. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sobre o Bolsa Família, eu gostaria 

de lembrar a V.Exas. que, no texto do relatório, há um capítulo dedicado a esta 

questão.  
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O Programa Bolsa Família tem a função de dar assistência para os seguintes 

casos: se a renda familiar for menor de 70 reais per capita, considerada de extrema 

pobreza, haverá um determinado tipo de atendimento, com benefícios; e, se a renda 

familiar per capita for de 77 reais a 154 reais, haverá um atendimento com outros 

benefícios. 

Para uma família com cinco membros, que não tenha renda nenhuma, por 

exemplo, mãe e quatro filhos, sem um chefe de família, pode chegar a 532 reais por 

mês de atendimento. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou pedir aos 

assessores que, por favor, colaborem. O Relator virou a noite trabalhando, e precisa 

explicar, para que não haja controvérsia no Plenário. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Senhores, eu já disse aqui, no 

começo, que atendi, até a hora que desci a escada para sentar nesta cadeira, 

pedidos de diversos Parlamentares. Eu não sei quantos destaques são, não tenho 

essa informação. O processado está sendo feito e ficará pronto talvez em 2 horas. 

São mais de 400 destaques que nós atendemos. Está sendo feito o 

processamento. Nós aqui vamos fazer o debate daqueles temas que são conhecidos 

do Plenário. Cada um sabe o destaque que fez, fará a sua defesa. Eu tenho de 

memória alguns atendimentos que fiz ou não.  

De qualquer forma, o processado, com todos os destaques rejeitados, os 

atendidos parcialmente e os atendidos integralmente, só virá daqui a 2 horas. Então, 

nós estamos aqui fazendo um debate sobre o texto do Orçamento e também sobre 

os temas que são os mais relevantes aqui tratados, como a questão do Judiciário. 

Eu posso, depois, explicar como foi resolvida essa questão. 

Eu estava falando do Bolsa Família, então, vou dar esta explicação. Ele é um 

programa meritório, constituiu-se em determinadas regiões do Brasil num elemento 

de desenvolvimento da capacidade econômica da região por essa distribuição de 

rendas... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Está uma feira aqui, Sra. Presidente. 

(A Sra. Presidenta faz soarem as campainhas.)  
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Esse tema é recorrente, Deputado 

Heinze, mas é um tema importante. Nós queremos dizer que o Bolsa Família tem os 

seus méritos, mas tem problemas seriíssimos de gestão.  

Desde que começamos esse debate, solicitamos aqui um requerimento de 

informações para saber quantas pessoas estavam na regra de permanência. A regra 

de permanência não é coberta pela lei, ela está numa portaria.  

A nossa lei, votada no Congresso Nacional, autoriza o Governo, por decreto, 

alterar o valor de ingresso no Bolsa Família, de garantia do Bolsa Família. Também 

dispõe que o número de benefícios e beneficiários será proporcional à 

disponibilidade orçamentária. Portanto, não há garantia de permanência do Bolsa 

Família, a não ser com os recursos que estejam disponíveis. 

Se nós considerarmos que foi aprovada na LDO uma emenda que determina 

corrigir pela inflação os benefícios, e o valor do Orçamento está definido, significa 

que menos pessoas estarão no programa. As que ficarem receberão mais, e 

algumas terão que sair para adequarmos orçamentariamente o programa ao recurso 

disponível. 

Na questão essencial do Bolsa Família, eu me refiro sempre às auditorias da 

Controladoria-Geral da União. A Controladoria-Geral da União fez uma pesquisa, 

dizendo que 61% das famílias, sim, possuem renda per capita compatível com a 

estabelecida na legislação do programa; não, com evidências de renda superior, 

2,4% das famílias; não, com indícios de renda superior, 6,7% das famílias; e 

impossível avaliar, 29% das famílias. Quer dizer, 30% não se pode avaliar por 

diversas razões. Mas o fato é que pelo menos 10% dos usuários têm evidências de 

ter renda acima daquela autorizada pela lei. 

E a regra de permanência, na minha opinião, tem cerca de 30% dos 

beneficiários. No nosso relatório, consta como 1 bilhão e 400 milhões de reais. São 

pessoas que estão na regra de permanência, que saíram porque ganham mais do 

que os 154 reais per capita, até meio salário mínimo, e continuam recebendo o 

Programa Bolsa Família, como regra de estabilidade, como incentivo para a pessoa 

procurar o seu emprego ou aumentar a sua renda sem perder o Bolsa Família, 

porque o emprego pode ser temporário, pode ser sazonal. Não é incorreto o 
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raciocínio, mas a lei não autoriza. Precisaria mudar a lei para que isso pudesse ser 

pago dentro da legalidade.  

Então, há um número de pessoas que estão na regra de permanência, que 

estão com renda fora da compatível pelo programa, que saem do programa — em 

torno de 5% anualmente —, e também há um número de pessoas que teriam que 

ser cortadas. Desses 10 bilhões do corte que propus, 2 bilhões de reais seriam de 

pessoas que realmente teriam que sair do programa por conta da restrição 

orçamentária. Então, dentro do que eu propus, 8 bilhões nós poderíamos cortar sem 

prejuízo nenhum aos que estão no programa. 

Também quero lembrar que a Controladoria-Geral da União, além dessa 

pesquisa que fez especificamente do Bolsa Família, que está disponível na Internet, 

a cada mês, sorteia três Municípios para receberem auditoria. Para esses 

Municípios, na auditoria, há um capítulo específico do Bolsa Família. Para não 

ofender ninguém, vou citar um Município do meu Estado, o Paraná: Ariranha do Ivaí. 

Em Ariranha do Ivaí, a Controladoria-Geral da União foi verificar se o atestado de 

frequência dos beneficiários do Bolsa Família informado pela escola era verdadeiro. 

Foi à escola, pegou os livros de presença daqueles alunos que a escola informou ter 

os 75% de frequência exigidos pelo programa e verificou que não tinham. O livro de 

presença não computava aquela presença informada pela escola. Estavam em 

desconformidade 30% dos alunos.  

O que isso quer dizer? Que nós investimos 28 bilhões de reais no Programa 

Bolsa Família, a sociedade brasileira paga esses valores e tem como contrapartida 

dessas famílias beneficiárias a obrigação da frequência das suas crianças na escola, 

além da carteira de vacinação das crianças, e a obrigação do acompanhamento das 

gestantes no posto de saúde. Aí nós descobrimos que a contrapartida de quem está 

no programa — frequência na escola — é fraudada pela própria escola. Isso está em 

todas as auditorias.  

Vocês podem procurar em mais de 100 Municípios auditados pela CGU. 

Podem olhar um por um. Há lá um capítulo do Bolsa Família. Vocês vão perceber 

que 10% das crianças não têm a carteira de vacinação em dia, que 10% das mães 

não frequentam o posto de saúde durante a gestação, mas nem por isso alguém 

perde a sua carteira do Bolsa Família. Além disso, muitos usuários não sacam o 
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dinheiro que é depositado e lhes é disponibilizado no programa. Em nosso relatório, 

esses valores estão avaliados em 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esses recursos 

ficam na conta dos beneficiários por 3 meses, se eles não sacam, a Caixa retoma o 

dinheiro e continua depositando.  

Eu perguntei ao gestor do Bolsa Família de Maringá, a minha cidade, qual era 

a orientação dada pelo Ministério para esses casos dos cartões não sacados. Lá, de 

4.500 beneficiários, 700 não sacam. Ele disse que o Ministério do Desenvolvimento 

Social diz para procurá-los e mandar sacar, em vez de mandar cortar o cartão. Se a 

pessoa não está indo buscar, corte o cartão. Se há uma coisa que não se pede para 

fazer no Programa Bolsa Família, é buscar o cartão de alguém.  

Então, como é um recurso muito significativo, 28 bilhões e 800 milhões de 

reais — é mais do que a meta fiscal que nós acabamos de aprovar na LDO, 28 

bilhões e 800 milhões de reais —, que pelo menos apliquem bem esse dinheiro. É 

preciso fiscalizar e exigir a contrapartida que a sociedade quer, que aquelas crianças 

tenham um futuro melhor, estudem e frequentem a sala de aula. 

Estas são as colocações que eu gostaria de fazer. Por isso, propus o corte do 

Bolsa Família. O PRONATEC, o programa que ensina a pescar, teve mais de 50% 

de corte já feito pelo Executivo. O Ciência sem Fronteiras, um programa social 

importante também, teve mais de 50% dos recursos cortados já pelo Executivo. O 

Minha Casa, Minha Vida teve mais de 50% dos recursos cortados, já pelo Executivo. 

São programas sociais igualmente importantes com, eventualmente, resultados mais 

prolongados na vida das pessoas. E só o Bolsa Família não teve nenhum corte, não 

contribuiu para o ajuste fiscal.  

Por isso é que eu, com absoluta serenidade e tranquilidade, coloquei luz 

sobre esse tema, o de como gastamos o dinheiro público. Vocês sabem que no 

Seguro-Defeso existe o mesmo problema. O Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão me pediu para aumentar em 1,5 bilhões a verba do Seguro-Defeso do 

Orçamento. E eu não aumentei, porque todos sabemos que tem problemas 

seriíssimos no pagamento desse seguro. Então, o que nós queremos é gastar 

melhor o dinheiro público. 

Assim, está aqui o debate sobre o teto do servidor público. Para que não se 

diga que nós estamos tratando só dos mais humildes, temos um debate muito claro 
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aqui do teto do servidor público, as palavras dos Ministros Gilmar Mendes e Teori 

Zavascki sobre o teto do servidor. Os 29 auxílios do Judiciário e do Ministério 

Público estão todos colocados aqui.  

Então, nós estamos falando de vários temas, como o auxílio-reclusão e várias 

coisas que precisam se melhoradas no que diz respeito ao gasto do nosso dinheiro 

público. Por isso, eu propus, e está no relatório, um corte de 10 bilhões de reais no 

Bolsa Família. Acho que ele é didático, é saneador, é uma lipoaspiração bastante 

importante no programa, para que os recursos sejam efetivamente entregues às 

famílias que precisam. O corte não tiraria nenhuma família que realmente precisa da 

ajuda do Bolsa Família do programa. 

Era isso, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à votação 

do requerimento.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero encaminhar. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero que todos se 

lembrem de que a sessão do Congresso Nacional está suspensa para que possa ser 

votada a LDO, que não foi, e ainda a LOA. 

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

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero encaminhar. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu acho que esse assunto, Sra. 

Presidente... 

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

votação em globo. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Peço um momento. Se estiver 

atrapalhando o barulho lá do fundo, eu queria que V.Exa. pedisse compreensão. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Olhe, parece que pedir 

silêncio não está sendo suficiente. Se não for suficiente... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. me permite? Não é possível 

que o Governo possa aceitar como verdadeiras as colocações do ilustre Relator. 

Temos o maior respeito por S.Exa., mas, todas as questões que foram levantadas 

pelo Relator com relação ao Programa Bolsa Família, nós respondemos 
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exaustivamente durante o debate e temos uma opinião bastante distinta dessa 

versão sobre o Bolsa família, apresentada pelo Relator.  

Nós não temos, Sra. Presidente, em nenhum aspecto, dúvidas sobre a 

importância desse programa e a maneira eficiente e correta como ele é executado. 

Só para que V.Exa. tenha uma ideia, o índice de efetividade de saques dos 

beneficiários é de 99,3%, o índice de execução orçamentária é de 100%. E, se nós 

acolhêssemos a emenda do Relator, 23 milhões de pessoas estariam fora do 

programa a partir do ano que vem e 8 milhões de pessoas voltariam ao estado de 

extrema pobreza no Brasil.  

O programa é meritório, e nós queremos aprová-lo. Ele é um programa 

estratégico. É o programa mais sintonizado com aquilo que de mais importante o 

Governo pensa, que é governar de maneira prioritária para aqueles que mais 

precisam. É por isso que nós temos o apoio de todos os partidos, do Governo e da 

Oposição, que estão unânimes em recompor esse valor. 

Temos que corrigir a fiscalização? É evidente que temos. Um programa com 

essa dimensão, com esse tamanho, que envolve Prefeituras, envolve escolas, é 

evidente que temos que corrigir, mas não podemos aceitar a ideia de que 8 ou 10 

bilhões desse programa estejam sendo mal utilizados. Esse programa é muito bem 

utilizado. O nível de eficiência dele é extraordinário. É o principal programa que 

ajudou o Brasil a sair do mapa da fome, que ajudou a reduzir de maneira muito 

significativa a mortalidade infantil no Brasil, em função de causas como a pobreza, a 

diarreia, a desnutrição. O índice de frequência escolar é de 85%. Portanto, é acima 

da média daquilo que ocorre na rede de ensino em todo o Brasil. 

 Nós estamos muito seguros para dizer que não sobra dinheiro do Bolsa 

Família. Ele é integralmente aplicado. Por isso, nós temos que recompô-lo 

integralmente. O Governo fez um esforço. A palavra da Presidenta Dilma é uma só: 

nenhum centavo de corte no Bolsa Família.  

Este programa para nós é sagrado. Por isso, nós defendemos que ele seja 

aprovado integralmente.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou reiterar o 

compromisso. Amanhã este Congresso não funciona mais. Se nós fizemos esse 

esforço, temos que chegar ao final.  
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Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Relator, eu louvo todo o trabalho 

desenvolvido por V.Exa., mas nós não podemos tentar negar uma realidade fática. A 

realidade fática é que hoje o Programa Bolsa Família é uma alternativa à 

sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros, que vivem principalmente no 

Semiárido nordestino, aquelas pessoas que não têm oportunidade, que têm como 

única atividade a labuta na agricultura. Exatamente em função da ausência das 

chuvas pelo quarto ano consecutivo, indo para o quinto ano, nós não podemos 

decretar a essas pessoas uma lipoaspiração capaz de lhes tirar não só a gordura, 

mas a própria vida. Nós temos que dar a essas pessoas a oportunidade de poderem 

sobreviver com dignidade, abrigadas exatamente num programa social dessa 

envergadura.  

Se há irregularidades, que nós as apuremos. É papel deste Congresso 

Nacional inclusive arguir, através dos seus instrumentos de fiscalização, desta 

Comissão ou de Comissões Parlamentares de Inquérito, exatamente os desvios, os 

desmandos cometidos por qualquer órgão ou qualquer programa do Governo 

Federal. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, nós não podemos, em função 

disso, tentar justificar o abandono ao relento das pessoas que mais precisam da 

ação do Estado: Governo Federal, Governos Estaduais e Governos Municipais.  

Eu acho que esta Comissão se harmonizou toda, por unanimidade, 

exatamente em cima da necessidade da manutenção desse programa. Inclusive, 

nós até admitimos, em dados momentos, que o corte não fosse total em relação à 

dificuldade que nós tínhamos de compatibilizar os recursos necessários para a 

manutenção integral do programa, mas houve a possibilidade da redução da meta 

fiscal, que nos foi apresentada. Aí, sim, é dinheiro perdido, dinheiro dos juros, que 

ninguém sabe quanto é, para quem é, não sabe a fórmula de cálculo, não sabe o 

somatório da responsabilidade desses juros. É dinheiro jogado fora, para manter a 

ânsia e a usura do mercado financeiro em um País que se sacrifica para se 

reencontrar com o seu desenvolvimento, que paga a taxa de juros mais cara do 

mundo — a nossa taxa de juro governamental é a mais cara do mundo —, 

exatamente para alimentar aqueles que não produzem e que não induzem o 

desenvolvimento.  
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É exatamente por isso que nós temos aqui uma palavra que nos uniu em 

torno desse projeto. Eu não tenho dúvida de que a manutenção desses recursos 

terá uma reciprocidade muito grande na expectativa de vida, na melhoria das 

condições de vida de milhões de brasileiros que precisam dessa ajuda neste 

momento.  

É lógico que, se nos encontrássemos com um projeto pleno de 

desenvolvimento, com uma geração plena de emprego, com um controle da carestia 

capaz de dar a essas pessoas uma alternativa, nós não estaríamos aqui batendo 

nessa tecla, mas hoje não temos isso. Diante do futuro tão incerto que temos pela 

frente, eu acho que o Bolsa Família é a única alternativa, neste momento, capaz de 

garantir o mínimo para que essas pessoas possam sobreviver com dignidade.  

Parabéns a esta Comissão e a todos que buscaram exatamente encontrar 

essa solução para resolver o problema da fome de milhões de brasileiros. 

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

cercear a palavra de quem quer que seja, pois não foi esse o exercício do nosso 

trabalho, mas nós estamos encaminhando para quem? Não há voto contrário na 

Comissão. É unânime o sentimento de aprovar o Bolsa Família.  

Eu gostaria... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, eu quero dizer o seguinte: 

V.Exa. deu a palavra para o Governo... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Há 19 partidos. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Deixe-me dizer a V.Exa. O Relator ... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O argumento de V.Exa. 

não procede, V.Exa. tem a palavra... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas eu nem argumentei! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E eu vou lembrar: se não 

votarmos o Orçamento, a responsabilidade não será absolutamente do Presidente 

Renan Calheiros nesta Casa. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - O.k. Mas V.Exa. passou para o Relator. O Líder 

do Governo fez um comentário sobre o Bolsa Família que não é verdade.  
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Eu quero dizer que o PSDB, desde o primeiro momento, defendeu a 

manutenção do Bolsa Família. Não admitiu em nenhum momento reduzir esse 

recurso, mas a auditoria que foi falada pelo Relator foi feita pelo Governo, e tem que 

ser auditoria da CGU. É ela que diz que há irregularidades. E foi feita uma auditoria 

— que normalmente é feita assim mesmo, auditoria não é feita em todas as 

distribuições, é por amostragem — em que, na amostragem, há quase 30% de 

irregularidades. Então, não venha o Governo dizer que está tudo 100%, porque não 

está. Nós estamos com 100% do Bolsa Família, mas queremos o Tribunal de Contas 

fiscalizando o programa.  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, vamos 

votar. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É o que eu estou 

tentando fazer.  

Deputado Pompeo de Mattos, V.Exa. faz questão de falar?  

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sra. Presidente, dê-me só 1 

minuto. V.Exa. pode marcar. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, dou 1 minuto a 

V.Exa. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Se todo mundo pedir 1 minuto... 

O SR. DEPUTADO GENECIAS NORONHA - Vamos votar, Sra. Presidente! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou suspender a 

sessão, pela balbúrdia! 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Vamos votar. 

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

Governo e ao Deputado Izalci que briguem lá fora. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sra. Presidente, é apenas 1 

minuto. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, apenas 1 

minuto e estará encerrado. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - V.Exa. pode marcar. 

Eu quero só deixar registrado que nós avançamos aqui, na Comissão, em 

relação à saúde, um drama por conta do Zika vírus, em 10 bilhões de reais. Nós 
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avançamos na questão da Justiça do Trabalho, e avançamos significativamente, na 

medida em que o corte foi linear em 20%, e não em 50% ou 90%, como se queria. 

Só está restando, Sra. Presidente, a questão do Bolsa Família.  

Só quero dizer uma palavra que para mim é interessante. Para recompor os 

recursos do Bolsa Família, se necessário e o Relator tiver dúvida, que se busque o 

dinheiro das emendas parlamentares coletivas. Então, nós teremos o aporte 

necessário. Ou seja, não tem como tirar o dinheiro do Bolsa Família. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não se está tirando, 

estamos recompondo. 

Vamos passar à votação. 

Eu peço ao Deputado José Rocha que colabore. 

Vamos passar à votação em globo dos destaques propugnados pela 

recomposição dos 10 bilhões de reais do Bolsa Família.  

Em votação na Câmara dos Deputados. Aqueles que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. Aqueles que aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Muito bem! Uma salva de palmas para o Plenário! (Palmas.) 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente! Uma salva de palmas aí. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente... 

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

Relator, para que possa... 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente, pela ordem. Depois do 

Relator, por favor. Eu estou querendo só que agora seja destacado o do Senado 

Federal, para que nós possamos votar em seguida. 

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

convite, mas a Senadora Lúcia Vânia se encontra aqui, e o Relator pediu que lhe 

desse a palavra. Eu ainda não sei qual é a preferência. Senador Blairo Maggi ou 

Senadora Lúcia Vânia? (Pausa.)  
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O Senador tem a palavra e, logo depois, o Senador Hélio José. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - E depois o Deputado 

Carlos Henrique Gaguim, no destaque. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos falar dos 

destaques todos.  

O SR. SENADOR BLAIRO MAGGI - Cumprimento a Sra. Presidente, Rose 

de Freitas, os demais Deputados e o nosso Relator-Geral.  

Na realidade, Sra. Presidente, nós viemos aqui falar com o Relator, porque 

temos uma matéria extremamente importante para os Estados produtores e 

exportadores de grãos, que é a questão do FEX. Em nenhum momento durante 

essa discussão do Orçamento e todas as discussões que foram feitas entrou essa 

questão. Nem o Governo mandou, nem aqui foi feito também. São os recursos — 

em torno de 1 bilhão e 950 milhões de reais — que os Estados exportadores têm 

como auxílio para ajudá-los na formação dos seus caixas, já que a grande maioria 

desses produtos é exportada sem a necessidade da cobrança de ICMS. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está difícil, Senador. Eu 

lhe peço desculpas.  

(Tumulto no plenário.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está difícil. Imagine que 

foi uma discussão de meses e meses. 

Vamos lá, Senador. Eu lhe concedo a palavra. 

O SR. SENADOR BLAIRO MAGGI - É só para, então, relembrar a 

possibilidade... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Se permitir que o Relator 

ouça, porque ele precisa ouvir V.Exa. 

O SR. SENADOR BLAIRO MAGGI - É claro. O Relator conhece o assunto já. 

É muito mais uma concordância do Plenário em autorizar o Relator a criar uma 

janela. Nós não estamos pedindo 1 bilhão e 950 milhões, que é a necessidade, 

pedimos para abrir uma janela neste Orçamento, para que possamos, durante o 

ano, junto com o Governo, buscar espaço para que os Estados possam receber 

esses recursos. 
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Para se ter uma ideia, o Centro-Oeste brasileiro, que é o maior exportador de 

grãos e de fibras do Brasil, junto com Bahia, Piauí, Maranhão, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, e os 

Estados ficam sem receber esses recursos.  

Então, fica o nosso pleito. Quero dizer da importância, Relator, Deputado 

Ricardo Barros, de buscarmos uma forma, se este Plenário concordar, de abrir uma 

janela para que possamos, em um Orçamento maior, se a economia voltar a crescer, 

buscar esses recursos para esses Estados. 

Muito obrigado. 

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

para responder. 

Vamos abordar a questão dos destaques. Eu só vou atender ao pedido de 

palavra para se tratar de destaque. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu peço apoio ao Plenário para a 

inclusão dessa matéria defendida pelo Senador Blairo Maggi. Todos os anos, essa 

matéria é incluída pelo Relator-Geral. O Governo nunca manda esse texto, e o 

Relator inclui e coloca recursos. Depois, votamos uma lei para decidir qual o critério 

para a destinação desses recursos. Faz 2 anos que está enrolado, e não se distribui, 

mas é uma causa meritória. 

Como eu falei no início, não propus fazer a emenda como Relator-Geral e não 

recebi esse pedido para que eu fosse autorizado a fazer esta emenda. Então, eu 

não tenho autorização para fazer a emenda como Relator-Geral. 

O texto é o seguinte: “Transferência aos Estados e Municípios como 

compensação pela não incidência de ICMS sobre bens e serviços destinados ao 

exterior, com fundamento no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição 

Federal e no art. 91 do ADCT, com título de auxílio financeiro com a finalidade de 

fomentar as exportações”. 

Então, se houver consenso do Plenário, o Relator gostaria de atender a esta 

solicitação. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Apoiado. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Apoiado. O Partido da 

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

votação a proposta do Senador Blairo Maggi, apoiada pelo Relator. 

Temos, antes da apreciação dos destaques, uma alteração. Senador Blairo 

Maggi, nos ajude, senão todos vão pedir a V.Exa. para defender os destaques. 

(Não identificado)  - Peço a palavra pela ordem, Presidente Rose de Freitas. 

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

(Não identificado)  - Sra. Presidenta... 

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

votação a proposta da abertura de uma janela. Eu confesso até que não a conhecia. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, de onde vai 

sair esse dinheiro, por favor? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem tem que ver isso é 

o Relator. S.Exa. considera que pode aprovar esta janela e encaminha 

favoravelmente. Se precisar de mais explicações, o Relator pode dá-las. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não há recurso. É só a abertura da 

rubrica. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É só colocar como 

funcional a rubrica dentro do texto. Não constará de nenhum recurso extra, que será 

executado posteriormente. 

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

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em votação na Câmara 

dos Deputados. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - É só o meu destaque ainda. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Para o destaque, V.Exa. 

terá a palavra daqui a pouco. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu sugiro a votação desta 

autorização. Nós vamos votar o parecer preliminar e, consequentemente, o texto da 

lei. Há um atendimento de 10 milhões de reais como janela. Lá, na Lei Kandir, há 1 

bilhão e 950 milhões, que o Governo mandou. Normalmente, nesta ação, havia o 

mesmo valor, mas como ela não constava, eu não pude atender. Então, vou pôr 

uma janela de 10 milhões para que isso possa ser discutido posteriormente. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em votação o parecer do 

Relator em relação à proposta apresentada oralmente em plenário pelo Senador 

Blairo Maggi. 

Aqueles que o aprovam na Câmara dos Deputados permaneçam como se 

acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aqueles que aprovam no Senado Federal permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Eu gostaria que os Senadores, aves raras, nos honrassem com as presenças.  

Vamos lá. Existe aqui alteração do parecer preliminar que, antes do destaque, 

tem que ser colocado em votação. 

Alteração do parecer preliminar ao PL nº 7/2015 

(Congresso Nacional, PLOA 2016) 

Inclua-se o subitem 6 ao item 9 da Parte Especial 

do parecer preliminar nos seguintes termos: 

transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 

com compensação pela não incidência do ICMS sobre 

bens e serviços destinados ao exterior com fundamento 

no art. 155, §2º, alínea “a”, da Constituição Federal e no 

art. 91 do ADCT ou a título de auxílio financeiro com a 

finalidade de fomentar exportações. 

Essa é a alteração do parecer preliminar feita pelo Relator Ricardo Barros. 

V.Exa. gostaria de explicar? Não precisa? (Pausa.) 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovada. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovada essa alteração. 

Vamos passar à parte dos destaques. 

Concedo a palavra ao Senador Hélio José. 
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O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Depois sou eu, 

Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vou anotar os nomes. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Gaguim é o segundo. 

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

Senador Hélio José, o Deputado Carlos Henrique Gaguim. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS  - Presidenta, Senadora, Deputado 

Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, tem uma matéria 

que pode dispensar vários destaques. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Uma questão de ordem, Presidente. 

Os destaques serão pelo número em que foram apresentados? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Um minuto, por favor, 

que vou esclarecer com o Relator.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Queria entender qual a metodologia. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, questão de ordem. Tem 

uma matéria que pode resumir um número grande de destaques, que é a questão 

envolvendo os TRTs. Foram inúmeros destaques, e o Relator, com muita habilidade, 

construiu um entendimento, do qual nós participamos. 

Eu gostaria de, com a sua permissão, solicitar que o Relator mencionasse o 

acolhimento que ele fez, porque seriam considerados prejudicados todos os demais 

destaques ligados ao TRT, e nós mataríamos esse assunto de uma vez. 

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

Líder do PSDB é interessante. Eu gostaria que as pessoas apreciassem esse 

procedimento. Ele vai esclarecer V.Exa. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Eu queria, antes de analisar a 

questão do Deputado Domingos Sávio, entender qual é a metodologia que nós 

utilizaremos para analisar os destaques, senão nós começaremos a puxar por um 

critério. Vamos combinar antes? 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - A minha proposta é que as pessoas 

aqui colocassem os seus destaques. 
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A sugestão é que, a exemplo do 

TRT, todos os destaques que tenham sido atendidos, ainda que parcialmente, o 

Relator mencionasse, porque nós nos consideraremos prejudicados ou 

contemplados parcialmente. Isso resumiria o debate apenas àqueles não 

contemplados. Haveria algum debate, mas tendo que encontrar receita, porque ele 

já deixou claro, e todos nós sabemos disso, que, uma vez acatado, ainda que 

parcialmente, tem que tirar a receita de algum lugar. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu gostaria de levantar uma questão 

de ordem, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Tem precedência V.Exa. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - É da seguinte natureza: nós temos 

dois tipos de destaque: destaques de texto e de recomposição. Então, eu acho que 

nós teríamos que tratá-los em momentos diferentes. Perfeito? Eu acho que nós 

deveríamos, primeiro, tratar dos destaques de texto, porque aí nós vamos ter o texto 

do Orçamento pronto. Quanto aos destaques de recomposição, nós vamos ter que 

criar uma metodologia, porque vamos considerar que cada vez que seja aprovado 

um destaque haja recomposição. Então, estaremos criando uma dificuldade maior 

para os que vão vir depois. Então, eu acho que teríamos que criar essa metodologia. 

Então, a minha opinião é para primeiro fazermos os de texto. Resolvidos os 

de texto, entramos na recomposição. Essa é a proposta que eu apresento para os 

senhores analisarem. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sra. Presidente! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É a sugestão ao Relator. 

O Senador Hélio José vai ter a palavra. 

O Deputado Paulo Pimenta, Líder... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - Eu posso fazer uma sugestão, Sra. 

Presidente. 

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

O Deputado Paulo Pimenta, Líder, está sugerindo que sejam feitas, primeiro, 

as considerações da necessidade de texto e, em seguida, da recomposição. O 

Relator parece que entende ser melhor a segunda proposta, primeiro, de 

recomposição, e depois a de texto. Isso até tem uma lógica matemática. 
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O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu não me oponho. 

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

prazo de 1 minuto, ao Relator. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vejam bem. Eu vou distribuir, em 

seguida, alguns adendos aqui, correções que foram feitas sobre o texto. Isso está 

sendo distribuído aos senhores, e eu vou ler em seguida. 

Eu peço, Deputado Paulo Pimenta, que aguarde. Assim que nós tivermos o... 

Eu vou pedir para acelerar o processamento do texto, que é mais breve, e, depois, 

virá o da recomposição, que tem mais volume de coisas a serem processadas. 

Então, eu vou pedir que mantenhamos a votação de alguns temas que são de 

interesse geral e relevantes até que tenhamos o relatório para poder trabalhar 

eventualmente caso a caso. 

Nós temos para votar os TRTs; nós temos para votar o Senado, que o 

Senador Hélio já quer defender; nós temos para votar o Aedes aegypti e o zika vírus, 

e, em seguida, nós iremos aos demais. 

A errata está sendo distribuída, e, assim que pudermos, nós faremos o debate 

sobre ela. Eu acho que é adequado encaminharmos o assunto dos TRTs, enquanto 

há a distribuição e a leitura. Vamos deixar que as pessoas possam ler um pouco. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Relator, V.Exa. encaminhou os TRTs? 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, Sra. Presidente. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Sr. Relator, encaminhou os TRTs? 

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

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, para ajudar. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Em seguida, o Senado. 

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

esclarecemos que os senhores estão recebendo erratas e adendos ao relatório, que 

estão na mão de todos. Eu gostaria que fizessem a leitura para que pudéssemos 

votar. O Relator tem a preferência de que seja feito destaque pela recomposição, o 

que tem lógica. 

Em seguida, passo a palavra ao Deputado Danilo Forte, para que ele possa 

ajudar no encaminhamento. 
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu só quero ajudar no 

encaminhamento. Como V.Exa. já orientou, primeiro nós lemos e debatemos esses 

adendos. (Pausa.) 

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

Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nós lemos e votamos esses adendos, 

até para poder fortalecer os outros. 

Em um segundo momento, se não tivermos a planilha dos destaques 

aprovados ou reprovados, nós podemos avançar nos textos, como colocou o 

Deputado Paulo Pimenta. Porque é o seguinte: o que vai motivar o grande debate 

são os quantitativos, que estão exatamente na planilha. E, aí, precisamos de um 

prazo para poder fechar essa planilha. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sr. Relator, V.Exa. ouviu 

a proposta? Não? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Fale, Deputado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. pode repetir a 

proposta para o Relator? 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É para ajudar. Nós temos dois 

adendos que precisam ser lidos e votados. Nós votaríamos os adendos no primeiro 

momento. Segundo momento: nós temos as emendas de texto, que foram colocadas 

aqui pelo Deputado Paulo Pimenta, e nós temos facilidade para aprová-las, 

dependendo do entendimento do Relator, que é quem está mais a par do texto que 

vai ser enviado para a votação do Congresso Nacional. 

E, por último, o grande motivador do debate são os quantitativos exatamente 

referentes ao que foi acatado ou não dos destaques. Então, nós deixaríamos isso 

para uma terceira etapa, para concluir. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Muito bem. Deputado Danilo e 

Líder Paulo Pimenta, eu gostaria de sugerir o seguinte encaminhamento: votamos 

agora o destaque em globo dos TRTs, votamos em seguida o Senado, depois 

votamos o zika vírus e, aí, em seguida, eu votarei os adendos, porque os adendos 

ainda estão sendo distribuídos. Eles não foram todos entregues aos senhores. 
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Por exemplo: eu tenho um 

remanejamento da Câmara, que foi inclusive eu que relatei, como Sub-Relator. Por 

que não incluímos o remanejamento nessa pauta? É só um remanejamento... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Porque já está atendido. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É o 120. Já está atendido?  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Presidente, 

Presidente... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Já está atendido. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pois é. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nós vamos discutir o Senado, 

porque eu não pude atender o Senado. Oportunamente eu vou explicar por quê. 

Então, o Senado está aqui insistindo em um apoiamento do Plenário para atender o 

que eu não pude atender como Relator.  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Só os dois... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Gaguim, eu gostaria de 

encaminhar a questão dos Tribunais do Trabalho, porque foram 220 milhões de 

atendimentos aos Tribunais do Trabalho. Então, se pudermos encaminhar dessa 

forma, eu farei a explicação. 

Os Tribunais todos queriam ter, vamos dizer, um corte igual, linear para todos. 

A Justiça do Trabalho estava com um corte muito superior aos demais. Ao final, 

chegamos a um acordo, recompusemos o custeio da Justiça do Trabalho. 

Pessoal! A Mesa poderia colaborar com isto aqui. 

O custeio da Justiça do Trabalho foi recomposto para que o corte feito na 

Justiça do Trabalho fosse na mesma média dos demais, 20%. Eu peguei o valor 

apresentado no projeto de lei, para cada um dos órgãos da Justiça, e fizemos uma 

recomposição para que eles tivessem um corte igual, que todos sofressem o mesmo 

corte, na ordem de 20%. Um é 22%, outro, 21% ou 19%, mas na ordem de 20%. O 

Presidente eleito do Tribunal, Ministro Ives Gandra Martins Filho, esteve aqui, com o 

Presidente da Associação dos Presidentes dos Tribunais, e nós chegamos a um 

entendimento. Eles entenderam que, com essa recomposição de 220 milhões, 

colocaríamos os Tribunais do Trabalho no mesmo corte dos demais. Então, isso que 

foi feito. Para que não haja dúvida, isso foi feito a partir do projeto de lei, porque a 
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Justiça do Trabalho não tinha sofrido cortes nos relatórios setoriais, mas cortes 

lineares. Então, quando cortei a mais para eles, relativamente ao projeto de lei, eles 

estavam ainda com corte menor do que aquele de 50%. Então, ficou acertado e 

todos estão satisfeitos. Houve um entendimento. Há destaque para todos os 

Tribunais, e eu atenderei a todos, Estado por Estado, dentro da distribuição 

proporcional desse recurso.  

Não houve possibilidade de recomposição do investimento, exceto o Tribunal 

da Bahia, que tem um convênio com a Caixa Econômica Federal, que aporta 50 

milhões de reais por uma exclusividade que tem nos depósitos judiciais. O recurso 

que não é do Tesouro, nós autorizamos, mas nenhum outro que fosse recurso do 

Tesouro. Está bem explicado? Foi isso o que aconteceu, e eu peço apoiamento para 

o acordo geral que fizemos. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Agradeço muitíssimo ao Relator, 

que foi sensível ao debate que fizemos, um debate de alto nível, e que obviamente 

deverá ter sequência no ano que vem na busca de um aperfeiçoamento na 

legislação trabalhista que possa nos ajudar a diminuir a judicialização excessiva e 

evitar esse crescimento que o Relator, em boa hora, alertou que tem havido na 

estrutura judiciária, consequentemente com um custo que precisa ser moderado. 

Mas as nossas ponderações, ao lado do bom-senso do Relator, possibilitaram esse 

acordo, ao qual eu agradeço muito. 

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

Deputado João Carlos Bacelar, Deputado Wellington Roberto e Deputado Luiz 

Carlos Busato, vou conceder 1 minuto para cada um. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Um minuto é muito, Sra. 

Presidenta. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidenta, Senadora Rose de 

Freitas, Srs. colegas, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, quero 

discordar... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Há uma reunião paralela 

no plenário. Isso atrapalha o raciocínio de quem está falando, por favor! 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Relator, o Brasil não é um só. Esse 

corte linear prejudica. Cada Estado é uma realidade. O Maranhão é o Estado que 
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tem a menor cobertura da Justiça Trabalhista. Nós não podemos ser prejudicados 

pela tesoura linear. Então, fica aqui o meu repúdio. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR  - Faça convênio com a 

Caixa. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Espero que V.Exa. recomponha o 

Fórum de Imperatriz, apenas de 1 milhão e 500 reais. É a segunda maior cidade do 

Estado! Nós precisamos desse investimento! As pessoas viajam mais de mil 

quilômetros para ir atrás do seu direito trabalhista. O Brasil não é um só! A Bahia vai 

ser beneficiada? Não sou contra! Tudo bem, mas eu espero que V.Exa. recomponha 

o valor — são apenas 300 mil reais —, para que a segunda maior cidade do 

Maranhão possa ter um fórum da Justiça Trabalhista.  

Essa é a minha colocação e o meu repúdio com relação a isso.  

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

Deputado João Carlos Bacelar. 

O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR - Sra. Presidenta, Sr. Relator, 

Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, quero agradecer ao Relator-Geral 

do Orçamento da União, Deputado Ricardo Barros, pelo apelo que nós fizemos. Foi 

mais do que justa essa recomposição, Deputado Hildo Rocha, para a Bahia, porque 

o Estado é diferenciado em relação aos outros Estados da União em virtude de um 

convênio que o Tribunal do Trabalho tem com a Caixa Econômica Federal. Os 

depósitos judiciais são aplicados na Caixa Econômica Federal e é com o rendimento 

dessas aplicações que se tem recurso para aplicar em investimento.  

Então, aqui eu quero parabenizar o Deputado Ricardo Barros por nos atender. 

Muito obrigado, Deputado. A Bahia agradece. O Tribunal Regional do Trabalho 

agradece. 

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

Roberto, 1 minuto. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Presidenta Rose de Freitas, 

não vou usar o minuto todo, mas queria só fazer um alerta a esta Comissão para o 

grave problema da infraestrutura no nosso País. 

O Deputado Ricardo Barros já tem conhecimento. Eu queria pedir a esta 

Presidência que suspendesse a reunião, para nós discutirmos uma situação que 
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possa sanar o déficit em que o Ministério dos Transportes se encontra com os 

empreiteiros e as empresas, que estão na verdade numa condição de paralização. 

Isso está ocasionando, Sra. Presidenta, uma demanda judicial gravíssima 

para o País. 

Dessa forma, já de conhecimento do nobre Relator Ricardo Barros, eu queria 

pedir a suspensão, para que nós possamos discutir esse interesse nacional. 

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

indeferir o pedido de V.Exa. Vou propor diferente: que no intervalo, no início da 

Ordem do Dia, V.Exa. faça esse apelo para o Relator. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Para mim está ótimo, 

Presidenta. É a mesma coisa. Só quero que, no final, isso seja resolvido. 

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

Deputado Busato. 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS  - Sra. Presidente, Sr. Relator, só para 

fazer uma referência ainda ao TRT, especialmente o de Goiás. 

Infelizmente, nós tivemos um acidente este ano: o nosso TRT de Goiás sofreu 

um incêndio. A obra, o prédio está todo comprometido. Dessa forma, eu gostaria de 

pedir — nós temos o Destaque 125, 126 — um olhar especial ao Estado de Goiás, 

que teve o seu prédio totalmente queimado este ano. 

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

Busato. 

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS BUSATO  - Presidente Rose, eu quero 

agradecer a V.Exa. e ao Relator, Deputado Ricardo Barros. Eu fiz três destaques, o 

211, o 212 e o 213, para recomposição do TRT 4, do Rio Grande do Sul. 

Essa crise aumentou muito a demanda. Eu quero agradecer e parabenizar o 

Relator pelo seu procedimento e agradecer pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Presidente, é só a 

emenda, o Destaque 294 e o 255, que é da Emenda 5425003, uma sequencial. É a 

questão do Partido Rede e do PMB. É um remanejamento. Já conversei tudo com o 

Líder. Foram apresentadas duas emendas. É questão interna da Câmara. 
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A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Zé Geraldo.  

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE  - Deputado Geraldo Resende. 

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

Geraldo Resende. 

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE  - Sim, eu estou encaminhando. Já 

discuti com o Relator. Parece que o assunto já está bastante avançado. É a questão 

do TRT, da 24ª Região do Mato Grosso do Sul, tendo em vista que o corte foi muito 

profundo e logicamente impossibilitaria o próprio funcionamento do Tribunal. 

Eu sei que já houve encaminhamento. Quero agradecer e ao mesmo tempo 

pedir que S.Exa. seja generoso nessa recomposição dos recursos do TRT do Mato 

Grosso do Sul. 

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Senadora Rose... 

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

Vamos passar à votação dos destaques. Os recursos que foram aprovados 

para custeio. A recomposição feita pelo ilustre Relator. 

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM  - Sra. Presidente, meu caro Relator, 

parabenizo a preocupação de V.Exa. na gestão pública do País. Mas veja bem. A 

Justiça Federal, criada nos estados Unidos, Filadélfia, e que Rui Barbosa copiou no 

Brasil, interrompida por Getúlio, é composta... 

(Não identificado)  - Peço para melhorar o som do Deputado Paes Landim.  

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. poderia abaixar 

só um pouquinho o microfone. 

(Não identificado)  - O som ninguém está ouvindo não, Sra. Presidente. Eu 

acho que a voz está muito grossa, muito forte. 

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - A Justiça Federal, criada nos Estados 

Unidos, em Filadélfia, incorporada por Rui Barbosa no tempo republicano, foi 

fechada por Getúlio Vargas e recomposta por Milton Campos. É importante a Justiça 

Federal, um trabalho importante. Só existe (ininteligível): Espanha, Portugal, Brasil e 

Grécia. 

Ele retirou do Tribunal Regional Federal em 14 Estados, Distrito Federal e a 

União, que também tem jurisdição no Distrito Federal, 300 milhões. Isso fecha a 

Justiça Federal de Brasília. São poucos desembargadores federais, um acúmulo de 
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serviços e é a justiça mais econômica do que qualquer Tribunal Regional do 

Trabalho do Brasil. 

Então, faço um apelo ao Relator para que ele recomponha, porque o Tribunal 

Regional Federal tem 14 Estados, Distrito Federal mais as ações da União, contra e 

a favor da União, e é mais barato que qualquer Tribunal Regional Federal do 

trabalho deste País. 

Então, faço um apelo para que ele recomponha os valores da Justiça Federal 

de Brasília. É a Justiça eficiente e moderna e com muita profundidade nas suas 

decisões. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à 

votação. 

Os dos destaques feitos, aprovados pelo Relator, aprovação dos recursos de 

custeio. Nós não estamos falando de investimento. Nós estamos falando dos 

destaques de custeio. S.Exa. fez uma recomposição em torno de 220 milhões. 

Fechado? 

Então, vamos passar à votação na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovado. 

Estamos em votação. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Deputado Carlos Henrique Gaguim, V.Exa. queria levantar uma questão. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, a 255 e 

a 294. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Está aqui. O Relator vai 

falar sobre isso. Eu anotei 294, 255. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO  - Senadora, por favor, 1 minuto. 

Nós conseguimos chegar a um entendimento com o Relator-Geral... Eu queria 

parabenizá-lo, também agradecer aqui o papel da Deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende, que foi o pedido do Ministério da Educação, e também da 
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Comissão, para que pudéssemos alterar o texto... suprimir, na verdade, uma parte 

do texto, que dizia... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É aquele valor de 310 

milhões? 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO  - Não, não... que dizia sobre 

superávit primário apurado no balanço patrimonial no exercício 2015, mas restringia, 

no caso da educação, apenas o relativo às receitas vinculadas à educação. E nós 

propusemos a supressão dessa parte do texto de modo que a educação é 

constitutiva por outras fontes também. 

Então, quero, Deputado Ricardo, na verdade, agradecer ao seu acolhimento 

por essa emenda, sobre a qual tivemos aqui o entendimento também, os Deputados 

que compõem, além da Comissão Mista de Orçamento, também a Comissão de 

Educação.  

Aproveito o ensejo para agradecer também a sensibilidade dos TRTs, o nosso 

TRT também no Estado de Minas Gerais, a exemplo de outros Estados, que terão 

amenizados um corte que inicialmente foi muito desproporcional. Mas quero 

agradecer o acolhimento da nossa emenda. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputada Professora 

Dorinha Seabra Rezende. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Sra. 

Presidente, na verdade, a complementação do FUNDEB, que é feita para Estados e 

Municípios, estava com uma restrição a determinada fonte. Na verdade, o que nos 

interessa é que mais recursos possam chegar a Estados e Municípios a título de 

complementação. 

Gostaria de destacar o atendimento do Relator, Deputado Ricardo Barros, 

não só a não realizar os cortes previstos na educação, garantindo os 300 milhões — 

V.Exa. foi uma parceira importantíssima para que fosse garantido que programas 

importantes, como educação infantil, transporte escolar e educação básica fossem 

preservados, e também o ensino superior, mas no Relatório-Geral apresentado há 

uma inovação também muito importante. O orçamento e o PPA haviam ignorado o 

Custo Aluno Qualidade e a Complementação — CAQC. O Relator-Geral fez um 
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acolhimento de 2,6 bilhões para o início da implantação. O CAQC será recurso que 

vai ser destinado diretamente a Estados e Municípios.  

Então, era preciso fazer este registro e agradecer esta atenção que a área da 

educação teve sob a sua condução e sob a Relatoria do Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Senadora Rose de Freitas, só para registrar que 

os Destaques nºs 117, 118 e 220 são os meus três destaques. 

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

Relator, porque S.Exa. tem aqui... O Deputado Moreira queria falar... 

O SR. DEPUTADO SAMUEL MOREIRA - Destaques 204 e 205. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO  - Esses destaques são todos 

do TRT, Sra. Presidenta? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esses destaques são 

todos referentes à matéria que estamos votando? 

(Não identificado)  - Não. 

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

(Não identificado)  - Esse é o Bolsa Família. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É investimento, custeio 

ou não? 

(Não identificado)  - Não. Aí está fora. 

(Não identificado)  - Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem.... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos pegar um 

assunto de cada vez. 

(Não identificado)  - Está entendido. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Relator, por favor, 

V.Exa. tem a palavra, para falar sobre o adendo das erratas que V.Exa. está 

apresentando. 

Peço a colaboração dos Deputados presentes para que S.Exa. possa falar. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, eu gostaria... Há 

um remanejamento que foi feito do Ministério da Agricultura para o seguro agrícola, 

que não foi ainda distribuído aos Srs. Parlamentares. 

Então, sugiro... Já está aí? Da agricultura? (Pausa.) 

Está bom. 
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Vou ler as erratas. Eu preciso de uma cópia dele, porque não tenho aqui. 

Vamos lá. Errata. Há um adendo sobre o valor total do orçamento. Então, 

primeiramente, eu vou ler uma errata que trata... Primeiramente, vou ler este 

documento para V.Exas. acompanharem. 

Emenda de Relator-Geral ao Orçamento de Investimento 2016 da Empresa 

TELEBRAS. Assinamos, eu e o Senador Acir Gurgacz. 

“Ampliação do orçamento de investimento da 

empresa TELEBRAS no montante de R$ 326.517.000 

(trezentos e vinte e seis milhões, quinhentos e dezessete 

mil reais), conforme programação seguinte (...)” 

Descreve aqui as programações. 

“A presente emenda fundamenta-se no art. 144, 

inciso I da Resolução nº 1, de 2006-CN, e atende à 

solicitação constante no Ofício nº 264/2015-M, de 15 de 

dezembro de 2015, que trata da necessidade de 

suplementação das despesas com Ações do Plano 

Nacional de Banda Larga — PNBL. 

Os recursos para o financiamento das despesas 

decorrerão de contratação de operação de crédito de 

longo prazo — natureza 6.3.0.0.00.00 — por parte da 

própria empresa. 

De acordo com o Relatório da Receita, aprovado 

no Plenário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização — CMO — em 1º de dezembro de 

2015, o Relator-Geral está autorizado a promover a 

adequação de fontes de recurso do orçamento de 

investimento (...)” 

Esse recurso é da TELEBRAS. É um financiamento próprio da TELEBRAS. 

Ele não estava previsto. O Ministério do Planejamento mandou a solicitação para 

que nós o incluíssemos. Em função da inclusão de 326 milhões, 517 mil reais de 

recursos próprios de crédito da TELEBRAS, há a segunda errata, que é esta aqui, 

que altera o valor total do orçamento. Tivemos que acrescer esse valor. 
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“Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 2.068.546.057.004 

(dois trilhões, sessenta e oito bilhões, quinhentos e 

quarenta e seis milhões, cinquenta e sete mil e quatro 

reais), incluindo a proveniente da emissão de títulos 

destinada ao refinanciamento da dívida pública federal, 

interna e externa, em observância ao disposto no art. 5º, § 

2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

Lei de Responsabilidade Fiscal (...)” 

Leia-se: o orçamento agora tem dois trilhões, novecentos e cinquenta e três 

bilhões, quinhentos e quarenta e seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil e 

trezentos e oito reais. Portanto, acresceu-se ao orçamento esse valor. 

Existe mais uma errata que trata de indicador de uso de texto, que é esta 

aqui: 

“Item 2. Errata referente a indicador de uso 

Altere-se a Identificação de Uso (IU) das 

programações orçamentárias relacionadas às emendas 

3733.0002 (‘1’ para ‘0’) e 6005.0003 (‘2’ para ‘0’). 

Item 3. Errata de alteração de classificações 

orçamentárias 

No Anexo I desde documento, apresentam-se 

alterações incidentes sobre programações constantes do 

Substitutivo ao PLOA 2016, com vistas a corrigir 

classificações orçamentárias. 

Item 4. Errata de troca de fontes da Reserva de 

Contingência. 

Troca de fontes no âmbito da Reserva de 

Contingência (sequencial 023459), de 112 para 100, no 

valor de R$ 1.749.363.061 (emendas 81000035, 

81000482 e 81000483). 

Item 5. Adendo para viabilizar a erradicação do 

Aedes Aegypti. 
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Emenda para melhor viabilizar a erradicação do 

Aedes Aegypti (vetor da dengue, zika e chikungunya) 

(...) Fundo Nacional de Saúde; 

(...) Fortalecimento do Sistema Nacional de 

Vigilância em Saúde; 

(...) Seguridade Social; 

(...) Apoio às ações de combate e erradicação do 

Aedes Aegypti — nacional. 

GND: 3; 

(...) Valor: R$ 500.000.000,00.” 

Esse atendimento, de 500 milhões de reais para o combate ao Aedes Aegypti 

e ao zika vírus, será cortado das emendas coletivas, linearmente das emendas 

coletivas de bancada e de Comissão. Nós estamos abrindo mão. Nós havíamos 

combinado na reunião de Líderes de colocar 1 bilhão de reais, mas metade das 

emendas coletivas são as impositivas, e nós não podemos cortá-las. Então, 

cortamos das demais, todas as Comissões e coletivas, 10%. É o que eu posso 

cortar. Eu não posso cortar mais de 10% do atendimento dos Relatores Setoriais. 

Esses recursos estão destinados ao combate ao zika vírus e à microcefalia. Essas 

são as erratas. 

E há adendo para suplementar a Subvenção do Prêmio do Seguro Rural — 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Concessão de subvenção 

econômica do prêmio de seguro rural: 350 milhões de reais — Ofício nº 266, 2015, 

do Ministério do Planejamento. Esse recurso foi remanejamento. Depois há mais 

100 milhões de atendimento do Relator-Geral para o seguro agrícola. Assim nós 

garantimos que essas mudanças climáticas não afetem a renda dos nossos 

produtores, que estará garantida pelo seguro. 

Era o que eu tinha a falar, Sra. Presidente, sobre os adendos.  

Peço apoiamento para aprovação. 

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

votação. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, eu, 

como Relator Setorial da Agricultura, gostaria de parabenizar o Relator. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator está 

agradecendo antecipadamente todas as parabenizações, para que possa andar o 

trabalho da Comissão. 

Não é isso, Sr. Relator? (Risos.) 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - E a Presidente também 

está agradecendo. 

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

também. Muito obrigada! (Palmas.) 

Vamos colocar em votação. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, quero somente fazer uma 

questão de ordem junto ao Relator. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Questão de ordem, junto 

ao Relator. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sobre esse adendo que foi feito para o combate 

à dengue e ao zika, quem vai ajudar bastante nessa tarefa é o Exército. O que eu 

estou dizendo é o seguinte: há uma convocação de 164 mil jovens. Foram cortados 

50%. Assim, não há condições de o Exército… Poderia complementar. São 29 

milhões apenas, Sr. Relator. 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - São só 29 milhões de reais. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. fala assim, com 

uma calma… 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, mas é 1 bilhão. E são 29 milhões. Há corte 

de 50% do Exército, com relação aos jovens que são requisitados. Os recrutas é que 

vão trabalhar com isso. Não dá para colocarmos isso aqui? 

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

votação. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, Sra. Presidente. Deixe S.Exa. responder 

primeiro, deixe verificar se poderá atender. 

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

para responder. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - São 29 milhões, e são 500 milhões aqui! Um 

corte de 50% foi feito. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Eu gostaria de explicar aos 

senhores que todos os órgãos do Governo, sem exceção, tiveram cortes. Recebi a 

visita do Comando do Exército, do Comando da Aeronáutica, do Comando da 

Marinha, de todos aqueles que tiveram cortes efetuados e que solicitaram 

recomposição. É evidente que não temos capacidade de recompor tudo, porque 

senão não vamos fechar a conta de um orçamento que tem receitas menores. 

Eu proponho que essas questões sejam discutidas. Depois nós 

formalizaremos, através de uma votação do Plenário. Aquelas que sejam meritórias 

e que o Plenário defender, eu não tenho nenhum problema em acatá-las. Mas, a 

princípio, não temos recursos — V.Exas. sabem disso — para que eu atenda 

qualquer outro destaque de recomposição, além daqueles que nós já atendemos, 

em acordo com todos os Srs. Parlamentares, coordenadores de bancada e 

Presidentes de Comissão. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Deputado Ricardo Barros, se eu não 

me engano, a proposta de S.Exa. é que, desse valor que foi contemplado para o 

combate ao mosquito, dos 500 milhões — é o que estou entendendo —, 29 milhões 

fossem para o Exército. Seria do próprio recurso, desses 500 milhões de reais. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está bem, eu vou dar parecer 

favorável. A Presidente coloca em votação. Já que já existe a fonte, vamos aprovar. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Questão de ordem. Qual é a fonte? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A fonte… 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Com relação a esses 500 milhões 

que vão ser utilizados para o combate ao mosquito do zika vírus, nós destinaríamos 

29 milhões para o Exército, uma vez que o Exército vai participar do trabalho. É só 

isso o que eu queria dizer. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator já aprovou 

isso aqui. Há uma pergunta do Deputado Hildo Rocha sobre qual é a fonte. Quem 

tem de responder isso é o Relator. V.Exa. se acalme, que o Relator vai responder.  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, negativo.  
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de está Freitas) - O que é negativo? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sra. Presidente, esse dinheiro vai ser 

destinado aos Estados e aos Municípios para combater a dengue, o mosquito da 

dengue, o Aedes aegypti. O Exército não fará este trabalho. Este trabalho é feito 

pela vigilância em epidemiologia. O Exército vai ajudar nesse trabalho. O Exército é 

valoroso? É, mas o Exército não tem experiência nesse tipo de trabalho. Quem tem 

experiência nesse tipo de trabalho são os servidores públicos e municipais que 

estão lá, que são treinados para fazer esse trabalho. O Exército não tem 

conhecimento para fazer um trabalho desse nível. Ele pode trabalhar na 

coordenação e no apoio, mas esse trabalho terá de ser feito pelos Municípios. 

Vamos tirar dinheiro dos Municípios e dos Estados! Não, sinceramente, eu não 

concordo com isso. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Havendo polêmica, a 

matéria não vai ser apreciada. O Relator dará o parecer. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Não, Sra. Presidente! Não é por 

causa de um que nós não vamos votar! 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

Deputado Jorge Solla. 

O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - Sra. Presidente, eu queria fazer um 

apelo, em se tratando de um tema dessa importância. Estamos falando de uma 

epidemia de brutais proporções, do combate a um vetor contra o qual temos lutado 

por décadas, e não temos conseguido sucesso. Não vejo incompatibilidade alguma 

— até pela experiência de ter sido Secretário de Saúde do Município e do Estado — 

em fortalecermos o trabalho feito pelos Municípios e pelos agentes que trabalham 

contra a endemia, e em incorporarmos o trabalho do Exército, que em Recife e em 

Pernambuco já vem prestando contribuição importante. Acho que temos de somar 

esforços. 

E nesse caso, quanto ao ajuste dos recursos necessários, o Relator já teve a 

sensibilidade de aportar recurso importante. Acho que os ajustes necessários são o 

menor detalhe. Nós não podemos prescindir de reforços importantes, como é o caso 

das Forças Armadas em momento como este. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu gostaria de 

acrescentar algo. Vou conceder 1 minuto a V.Exa.  

O SR. DEPUTADO JORGE SOLLA - O próprio Ministério pode fazer 

convênio com o Exército, mas cabe ao Ministério atribuir o que o Exército vai fazer 

com relação a isso, e não repassar isso ao Exército. Quem garante que serão 

usados para isso? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - S.Exa. pode até fazer 

modificação proposta por V.Exa.: o recurso seria destinado para convênio com o 

Exército. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quero dizer que, no meu 

Estado, já está o Exército trabalhando, inclusive nos Municípios afetados.  

(Não identificado)  - Em vários Estados, em vários Estados! 

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

Deputado Edmar Arruda. Em seguida, o Sr. Deputado Wellington Roberto. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, Deputado Hildo... Eu 

gostaria que o Deputado Hildo me ouvisse. (Pausa.) 

Já é a quinta vez — pelo menos, já foram cinco vezes — que V.Exa. se 

posiciona assim: “Se não for assim, eu não vou aprovar!” Não é assim, não é a 

vontade de um! Este é um colegiado.  

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu estou falando, V.Exa. respeite! Eu 

estou falando. Depois, V.Exa. fala.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos ouvir o Deputado 

que está com a palavra. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - E nós estamos dizendo o seguinte: o 

Exército não vai montar laboratório nem fazer análise de nada. O Exército vai ajudar 

no combate ao mosquito. Isso é tarefa do Exército, tarefa que lhe está sendo 

atribuída. O Exército vai ajudar no combate ao mosquito. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

palavra ao Sr. Deputado Edmar Arruda. 
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O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Negativo? Como? O Exército vai 

fazer o quê? Serão 180 mil que vão ajudar no combate. Espere um pouco, são 500 

milhões de reais! Nós estamos propondo aqui recompor o orçamento do Exército em 

29 milhões de reais.  

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu acho que o mosquito da 

dengue picou alguns Parlamentares aqui. Vamos chegar a um acordo, que é melhor.  

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Tudo tem que ser de um jeito só? 

Não pode ser assim! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Posso arbitrar esta 

questão? 

O Deputado Hildo Rocha está levantando uma questão e apenas sugere algo. 

Não se trata de dispensar a mão do Exército e não é para o Exército fazer tudo. 

S.Exa. está propondo apenas que se coloque no Ministério da Saúde, com essa 

destinação. 

Com a palavra o Relator. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, não concordo com 

isso. Não tem nada a ver com convênio, tem a ver com recompor o orçamento do 

Exército. O Exército está recrutando gente e está se colocando a serviço, no 

combate ao mosquito da dengue. Não tem nada a ver com convênio, não! 

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Concordo com V.Exa. O Exército tem 

um corpo de saúde também. 

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

caminhando muito bem, como é nosso interesse. Não quero colocar em votação e 

derrotar um colega. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Mas nós vamos ter que colocar em 

votação, Sra. Presidente. 

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

votação, sim, mas vamos tentar anos entender. 

Deputado Hildo Rocha, V.Exa. tem alguma proposta alternativa para 

promover o entendimento? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - A minha proposta é que sejam 

destinados esses 500 milhões para o combate... 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aqueles que não querem 

prestar atenção, pelo menos ouçam o Deputado. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Que sejam destinados os 500 milhões 

ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pode fazer o convênio com o 

Exército, até porque, pela contabilidade pública, se for para o Exército, não se vai 

contabilizar como saúde pública. É preciso fechar a contabilidade da saúde, pois 

constitucionalmente o Governo Federal tem que gastar o valor adequado e correto. 

Vai acabar não fechando, porque isso não vai ser contabilizado como despesa de 

saúde. O Exército não pode fazer despesa de saúde pública. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Não concordamos, Sra. Presidente, 

não concordamos. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não há, tecnicamente, legalidade dentro 

dessa proposta de repassar o recurso para o Exército, para gastar em saúde 

pública. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Há, sim. Se o Ministério da Saúde vai 

fazer o convênio, qual é o problema de repassar direto para o Exército? Nenhum! 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Tem que ter fiscalização. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar ao 

processo de votação. Quero esclarecer o que vamos votar. 

Há uma proposta, feita por meio do destaque apresentado pelo Deputado 

Izalci, de recomposição de 29 milhões de reais para que seja destinado 

exclusivamente ao auxílio de combate à dengue e ao zika vírus. Vamos colocar em 

votação. Infelizmente, é a primeira vez que acontece. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

(Pausa.) 

Voto contrário do Deputado Hildo Rocha, do Deputado Wellington... do 

Deputado Valtenir Pereira. O Deputado Evair... 

Aprovado na Câmara dos Deputados. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 
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O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Verificação! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu vou atender ao 

pedido de verificação na Câmara. 

Quem apoia? Há o apoio de V.Exa. para verificação? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim, mas tem que haver 

apoiamento: um e mais quatro Deputados. 

O Deputado Evair... 

Prestem bem atenção ao que V.Exas. estão propondo nesta hora. Se isso 

resultar...  

Vou pedir auxílio ao Deputado Domingos Sávio, para que S.Exa. possa falar. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

não vou dar a palavra a ninguém, enquanto não se acalmar o plenário. Nós não 

somos a Comissão de Ética, por favor! Não somos a Comissão de Ética! 

O Deputado Evair de Melo retirou o apoio para a verificação de quórum. 

Então, não há verificação de quórum. 

Aprovado na Câmara dos Deputados. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Eu gostaria de pedir, vamos reconhecer... 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

V.Exa. tem a palavra. Em seguida, vamos passar à votação dos demais destaques 

que serão apreciados no plenário.  

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. 

Senadores, calma! Deputado Hildo! 

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

Deputado... 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ -Deputado Hildo, por favor, tenha calma! 

Vamos continuar o processo de discussão. 
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Pessoal, vamos dar celeridade, por favor. 

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

nos ajudar, vamos nos ajudar! 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

acalmam, eu vou passar à votação seguinte, a votação das erratas que estão aqui. 

Eu gostaria que o Relator fizesse a leitura. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, permita-me 

só uma proposta. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à 

votação. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas para quê? Não vai 

haver condições de dirimir dúvida de qualquer natureza. Vamos votar, que é melhor. 

A votação dirime as dúvidas. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, eu não voltar a 

esse dilúvio outra vez, não! 

Vamos votar as erratas apresentadas pelo Relator. Já foram lidas aqui em 

plenário. São referentes à disposição do texto de lei que foi encontrada no 

substitutivo apresentado pela CMO. 

Em votação. 

Há as Erratas nºs 2, 3, 4 e 5. Todas já foram lidas em plenário. Podemos 

colocar em votação em bloco? 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Votação na Câmara dos 

Deputados. (Pausa.) 

Deputado Edmilson Rodrigues, quanto à pergunta de V.Exa. sobre a Errata nº 

1, aqui na mesa se encontram os itens 2, 3, 4 e 5, três erratas e um adendo que já 

foi lido pelo Relator.  
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Há o item 1, que é um adendo para suplementar a Subvenção ao Prêmio do 

Seguro Rural, lido pelo Relator e já aprovado por V.Exas. Podemos colocá-lo em 

votação? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É sobre o Seguro Rural, 

já aprovado pelo Relator. 

(Não identificado)  - Mas já foi aprovado? 

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

Deputado. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Peço a palavra para tentar 

ajudar. Eu fiquei sensibilizado com o debate anterior, mas votei na proposta de não 

repassar para o Exército o que é da saúde. Mas, em situação de crise, todo mundo 

está fazendo concessão. 

Quanto a esse item 1, que é adendo/errata ao relatório, adendo para 

suplementar a Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, considerando que o zika não 

escolhe rural ou urbano e que o Exército é chamado até para obras de grande 

envergadura, como a transposição do São Francisco — e pode ser chamado por 

convênio, mas pode também desenvolver a sua área de saúde para o combate ao 

zika, associado ao Ministério —, eu queria sugerir que, desses 350 milhões de reais, 

se repassasse uma parte; se não 29 milhões, pelo menos 20 milhões ou 25 milhões 

ao Exército, para esse item da saúde, conforme propuseram aqui os Deputados. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)  

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Mas o adendo foi aprovado 

pelo Relator. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Já passou. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Mas seria de outra fonte. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Já passou. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator tem a palavra 

para dar o parecer. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Edmilson... 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Manter-se-iam 325 milhões 

de reais, e 25 milhões iriam para o Exército. 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Posso falar? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - S.Exa. já entendeu, 

Deputado Edmilson Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Edmilson Rodrigues, 

esse remanejamento foi pedido pelo Ministério do Planejamento. Passou com a 

aprovação de toda a tramitação interna do Governo para que pudesse ser feito. Não 

é uma fonte disponível para isso. A recomposição de que trata o Deputado Izalci 

poderá ser votada em outro momento, com recursos que serão objeto de corte linear 

de novo de todo o GND 3, não só para este, mas para todos os destaques que não 

foram acatados pelo Relator e, portanto, não têm fonte. Tudo o que for acatado aqui 

no Plenário, se houver essa decisão do Plenário, será por outro novo corte linear 

que faremos. Portanto, não é cabível o deslocamento dessa fonte, mas podemos 

discutir, ao final, esse detalhe. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Deputado Ricardo Barros, Deputado 

Edmilson Rodrigues, quero só esclarecer isto: nós não estamos tirando dinheiro da 

saúde. Foram destinados aqui 500 milhões de reais para o combate e a pesquisa 

com relação ao zika vírus. A proposta que nós fizemos e que foi aprovada é que, 

desses 500 milhões de reais, 29 milhões fossem recompostos ao orçamento do 

Exército, porque o Exército está sendo chamado para o combate ao mosquito. Já foi 

aprovado isso. Em vez de 500 milhões de reais para a saúde, vão 500 milhões 

menos 29 milhões de reais. É só isso que foi feito. Não se está tirando da saúde. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à votação 

de todas as erratas e os adendos apresentados e lidos pelo Relator. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovados. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovados. 

Vamos passar, finalmente, à questão dos destaques. 
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Eu peço certa organização. Cada um fará uso da palavra para citar seu 

destaque, mas também se pode abrir mão de algum que seja colocado durante a 

exposição. 

Vamos fazer a inscrição. 

(Não identificado) - Senadora Rose... 

(Não identificado) - Eu estou na fila primeiro. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Presidente, eu proponho que seja 

pela ordem de apresentação. Há uma sequência... 

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

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Cada destaque tem um número. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Se estivessem aqui 

sobre a mesa, já estaria resolvido. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sim, mas a Consultoria Legislativa 

tem a ordem. 

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

Nós só vamos apreciar destaque de quem está presente. Então, quem quiser fazer 

uso da palavra, levante-se e se manifeste. 

(Não identificado) - Senadora... 

(Não identificado) - Já há uma inscrição, Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Arts. 294 e 255. 

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

vezes se levantou. Vou fazer a inscrição. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Domingos Sávio, 

senhores, se não tivermos uma metodologia... 

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

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, o Deputado Jaime 

Martins já está inscrito. 

(Não identificado)  - Enquanto o pessoal faz a inscrição, Sra. Presidente... 

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

todo mundo e estou inscrevendo S.Exas. 

Com a palavra o Senador Hélio José. 
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O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sra. Presidente, não vai dar certo, 

não vai dar certo. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos ouvir, um por 

um, aqueles que querem se manifestar. Por exemplo, “eu quero me manifestar, 

dizendo que vou abrir mão dos meus destaques”. Assim, já não estará na lista. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu quero fazer uma questão de 

ordem, Sra. Presidente, para ajudar. 

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

Paulo Pimenta. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Senhores, se nós não criarmos uma 

metodologia anterior aqui... 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Calma, pessoal, calma! Viemos até 

aqui vivos, e vamos sair vivos hoje! 

Cada vez que você recompõe um recurso, se há um “x” de recursos, você 

está retirando dos outros. Então, não é razoável que seja... Tem que haver uma 

metodologia entre nós. 

O que eu proponho, Relator? Que V.Exa. nos ajude a criar aqui um método. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deixem o Relator ouvir o 

Plenário, por favor. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Ricardo Barros, eu acho 

que V.Exa. tem que sugerir que nós construamos juntos um método, senão, quando 

chegarmos ao décimo Deputado, todo o recurso da recomposição que S.Exa. tem, já 

terá sido totalmente gasto. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Nobre Deputado Paulo Pimenta, o Relator 

já definiu o método. Já votamos a do TRT, a próxima é a do Senado. É preciso votar 

a emenda do Senado, o destaque. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu concordo com isso, eu estou 

falando... 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator vai fazer uma 

sugestão, embora eu queira considerar que, com cada um falando e colocando o 

seu destaque, o Relator tem como ouvir, atender ou desatender, com certeza. 

Relator, só fala o autor do destaque. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Faço uma questão de ordem. Por que 

S.Exa. não diz logo o que atendeu e o que não atendeu? Seria mais fácil. Nós só 

defenderíamos o que S.Exa. não atendeu. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só vai falar quem queira 

defender. Quem não quiser defender, quem já foi atendido... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Primeiro, temos que saber o que 

S.Exa. acolheu, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem já foi atendido, 

pelo amor de Deus, não vai ter aqui a tendência de ouvir, pegar o microfone e fazer 

uso da palavra! Seria como no jardim primário. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim, mas S.Exa. deveria dizer o que foi 

admitido e o que não foi admitido. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Senador quer fazer 

uma sugestão. Em seguida... 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - ... eu falo! 

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

é o maior prejudicado. S.Exa. abre mão da palavra para todo mundo. Falará depois 

o Senador Benedito de Lira. 

Com a palavra o Relator, para sugerir procedimento. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu gostaria de sugerir o seguinte 

procedimento: na maioria dos destaques, todos os senhores que estiveram comigo 

sabem o atendimento que foi dado, porque eu já disse a V.Exas. o atendimento que 

foi dado. Quem foi atendido, não precisa se manifestar, solicitando atendimento, 

mas pode defender a necessidade do seu destaque, fazer aqui a preleção. Aqueles 

que não estão atendidos saberão somente quando chegar o relatório. Ou, se não me 

pediram, não conversaram comigo, certamente não foram atendidos.  

Então, eu gostaria de propor um método. Temos um destaque para votar, de 

recomposição do Senado. Eu usei um critério para atender aos destaques. Atendi 
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igualmente a todos os Poderes, no corte. O caso do Senado, o Senador Hélio José 

vai explicar — e eu quero apoiar — que o Presidente Renan Calheiros vem cortando 

custeio desde 4 anos atrás. Hoje S.Exa. está gastando menos do que há 4 anos. 

Então, S.Exa. diz que não tem igual espaço para corte, como os demais, porque 

S.Exa. vem numa política de economia, de gestão, e não suporta o mesmo corte dos 

demais Poderes, que aumentaram, nesse período de 4 anos, a sua despesa. O 

Senador Hélio José fará a defesa do destaque, e eu pediria ao Plenário apoiamento. 

Em seguida, nós iniciaremos o debate. A Sra. Presidente dará a palavra a 

quem quiser fazer a defesa do seu destaque. Os senhores já sabem o atendimento 

que receberam. Não temos muita dificuldade. Todos os que me procuraram foram 

atendidos, evidentemente dentro do que era possível com os recursos que temos. 

Poderá sobrar, eventualmente, alguma diferença para se discutir ao final. Mas 

no geral, senhores, eu não vejo muita dificuldade de nós aprovarmos os rejeitados 

em globo, e os aprovados em globo, parcialmente e totalmente, porque todos sabem 

as razões de terem sido ou não atendidos. 

Eu trouxe ao Plenário o destaque do Senador Hélio José e votaremos o TRT 

da Bahia, porque eu não atendi a recomposição de investimento de nenhum TRT. 

Aprovaremos o da Bahia porque o recurso não é do Tesouro, é de um convênio. 

Então, essas excepcionalidades eu compartilho com o Plenário. O resto foi atendido 

dentro de um padrão, dentro de uma média de bancada, tudo dentro de critérios 

totalmente transparentes.  

E aí nós faremos as votações em globo, que eu só não posso propor agora 

porque ainda não temos aqui o processado. Mas não teria nenhuma dificuldade de 

propor também, porque os senhores todos sabem o que está atendido e o que não 

está. 

Então, eu sugiro: iniciamos pelo Senado, vamos ao TRT da Bahia e depois 

faremos a votação em globo dos destaques rejeitados e parcialmente aprovados. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - E o TRT do Pará, por favor, o 

TRT da 8ª Região? 

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, Sr. Relator, sugiro a 

Mesa do Senado e depois a Mesa da Câmara. Também há um destaque aqui. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - S.Exa. está fazendo 

como autor, e não como Mesa. Não é Mesa, não há Mesa aqui. 

Com a palavra o Senador Hélio José. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Eu gostaria, em primeiro lugar, de 

agradecer profundamente ao Relator a explicação dada, que demonstra a 

grandiosidade do nosso Relator — e também da nossa Presidenta, com essa 

paciência toda que tem. 

O Senado Federal, nobres colegas Deputados e Deputados, ao longo dos 

últimos 5 anos, vem cortando o tempo inteiro o orçamento, cortando na carne. Por 

isso é que ficamos sem condição de sermos cortados agora. Nós não temos mais 

gordura para ser cortada. Nós tivemos um corte significativo. O Presidente Renan 

Calheiros já fez esse apelo a todos nós. Eu, o Senador Benedito de Lira, o Senador 

Acir Gurgacz, que estava ali, todos nós Senadores fazemos um apelo aos colegas 

da Câmara dos Deputados, pois necessitamos manter o Senado em funcionamento 

normal. Por isso é que se precisa dessa recomposição de 65 milhões de reais no 

Senado, além daquela que já tinha sido atendida pelo nosso Relator. 

É isto que eu peço: a compreensão dos colegas, para que possamos 

operacionalizar e premiar aquele que vem cortando ao longo do tempo. Se se 

comparar com o TCU e com a Câmara, verificar-se-á que aqueles subiram as 

despesas, e nós só cortamos, nos últimos 4 anos. 

Muito obrigado, Sr. Relator. 

E eu queria registrar que a nossa Diretora-Geral do Senado está ali, a Sra. 

Ilana Trombka. S.Sa. sabe e está superpreocupada com isso. Não vai ter como 

administrar o Senado, se não se recompuser esse valor. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sr. Presidente, quero falar 

sobre o Senado. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nós estamos em votação de 

destaques. Para informação dos senhores, digo que, quando se vota o destaque, 

falam o autor e o Relator. Infelizmente, é este o nosso Regimento. Não há 

encaminhamento e não há outro tipo de comentário. Quem dá a palavra aos 

senhores é a Presidente. 
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Eu vou pedir apoiamento ao destaque do Senado. É o destaque de 65 

milhões, de recomposição. Ainda assim, o Senado está contribuindo para o ajuste 

fiscal com o corte de mais de 60 milhões de reais. Houve todo esse esforço para 

redução, não ficou sem participar do esforço para o ajuste fiscal. Então, eu peço 

apoiamento para o destaque de recomposição de 65 milhões, do Senado Federal. 

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

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A bancada do PSDB vota a favor. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PSDB vota a favor. 

Vamos passar à votação. 

(Não identificado)  - O PSD também vota a favor 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PSD vota a favor. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA  - O PSC vota a favor, Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - O PSOL vota contra. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. falou tão 

baixinho! 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O PR vota a favor. 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS  - O PDT vota a favor. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PDT vota a favor. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sra. Presidente, o PR vota a 

favor. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PR vota a favor. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O PMDB vota a favor. 

(Não identificado)  - O PV vota a favor. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - O PROS vota a favor. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PV vota a favor. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O PMDB vota a favor. 

(Não identificado)  - O PPS vota a favor. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PROS vota a favor. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O PMDB vota a favor. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O PMDB vota a favor. 
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O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - O PSOL não está 

convencido. O sacrifício é global. Então, em 20 segundos eu queria dizer: ouvi o 

Deputado Hildo... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É só dizer se vota a 

favor, ou não, por favor. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu queria justificar. 

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

telefone com o Presidente Renan, ele está ligando. Disse que ou a matéria volta ao 

plenário, num tempo razoável, ou não haverá sessão. Eu peço compreensão. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Tudo bem. Eu vou votar a 

favor, para haver consenso. 

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

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA  - Presidente, tenho um comunicado 

importante. Presidente... Presidente.... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à 

votação. 

Em votação na Câmara dos Deputados.  

Quem aprova o voto do Relator permaneça como se acha. (Pausa.)  

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovado. 

Vamos pedir ao Relator... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sra. Presidente, quero comunicar 

aos Deputados... 

(Não identificado)  - Quero agradecer a todos os Deputados. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - ...que o Procurador Rodrigo Janot 

acabou de pedir o afastamento do nosso Presidente Eduardo Cunha. 

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

estão no sistema on-line. Quem quiser pode usar a Internet. Nós temos aqui, sobre a 

mesa, umas dez matérias.  

Vamos passar a palavra ao Relator.  
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Deputado Paulo, V.Exa. libera o Relator? (Pausa.) 

O segundo inscrito é o Deputado Nilto Tatto.  

É para defender destaque, Deputado? 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Presidente, eu estou na 

frente dele. 

(Não identificado)  - Eu estou na frente também, Presidente. 

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

inversão. Peço um minutinho. Vou dar a palavra ao Relator, para que ele possa 

indicar a votação daquilo que já aprovou e, em seguida, vamos fazer destaques 

daquilo que não está aprovado. 

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.  

Hoje o Deputado Paulo está irrequieto. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Senhores, eu vou propor aqui um 

encaminhamento. Votaremos agora o destaque do TRT da Bahia, depois 

votaremos... Nós temos duas coisas aqui, são separadas, não é? O TRT da Bahia... 

(Não identificado)  - O Senado já votou, Relator. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Senado já votou. Então, 

votaremos o destaque do TRT da Bahia. Terminada a votação sobre o TRT da Bahia 

— coisas que estão fora do critério de linearidade, de atendimento das solicitações 

que me fizeram —, nós votaríamos em globo os destaques pela rejeição e, depois, 

em globo, os destaques pela aprovação parcial e os destaques pela aprovação total. 

Assim, partiríamos para os destaques de texto, que eu estou aqui ajustando com o 

Líder do Governo, e farei isso com os demais. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Relator, mas na hora em que 

se está votando... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Com isso nós resolvemos a 

votação do Orçamento. Senhores, todos aqui sabem se foram atendidos ou não. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Relator, se está-se 

votando pela rejeição, então não se pode aprovar. Se está-se votando todos os 

destaques pela rejeição... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Todos pela rejeição não. Votação 

em globo dos destaques com parecer do Relator pela rejeição. 
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Ah, sim. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Votação em globo de todos os 

destaques com parecer pela aprovação parcial. Votação em globo de todos os 

destaques com parecer pela aprovação integral.  

Aí encerraríamos a votação e partiríamos para a votação do texto. 

Como eu disse, todos os senhores sabem se foram ou não atendidos, e em 

quanto foram atendidos. Então, não há nenhuma surpresa no processo 

orçamentário. Eu só trouxe essas votações... 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É um critério justo, até 

porque nós não sabemos o que foi aprovado por V.Exa.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É justo. 

(Não identificado)  - Apoiado, Presidente!  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu só estou propondo essas 

votações ao Plenário porque elas destoam de um critério linear. Eu não faria nada 

sem autorização do Plenário. É só isso. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Presidente, uma pergunta. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Não entendi. Vamos ter que 

defender o destaque? Vamos ter o tempo, ou não? 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Uma pergunta sobre o 

encaminhamento. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos ouvir a pergunta 

do Deputado Edmilson Rodrigues e a pergunta do Deputado Givaldo Carimbão. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Primeiro, não há nada contra 

a Bahia. Mas não existe essa história de que não é recurso público. Qualquer 

Estado que faça um convênio de exclusividade com uma instituição financeira, 

Banco do Brasil, Caixa, terá, então, direito ao mesmo privilégio, porque é recurso 

público. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É recurso público, sim. Só não é 

fonte do Orçamento da União. Não é fonte do Tesouro. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Foram levantadas aqui, por 

dois Deputados, as peculiaridades dos Estados. Por exemplo, o Pará, com os 

grandes projetos, como Belo Monte, não tem prédio hoje nem para a Defensoria 
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nem para o Tribunal Regional do Trabalho. Ele tem que expandir a assistência e tem 

que alugar prédio. O custeio, que foi reduzido, passa a ter que bancar um novo 

prédio alugado. Então, todo o plano de investimento fica comprometido. 

Como eu sei que houve flexibilização, eu não queria manter integralmente o 

meu destaque. Mas alguma flexibilização teria que haver, Relator, baseada nesse 

argumento do Deputado Hildo. No Maranhão, no Pará, onde há grandes projetos, 

surgiram conflitos. Com a Belo Monte, são 20 mil trabalhadores, quase todos de fora 

do Pará — 15 mil estão sendo demitidos agora —, e a Justiça do Trabalho não tem 

como agir, porque não tem sequer prédio. Aí se corta o investimento, se recompõe 

apenas o custeio, só que o custeio vai ter que bancar os prédios através de aluguel.  

Então, se não houver um esforço para tratar desigualmente os desiguais, aí 

vale o seguinte: quem é mais fraco acaba ficando mais fraco ainda. É o caso do 

Pará e do Maranhão. 

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

quero esclarecer a V.Exa. que houve uma venda da folha de pagamento da Bahia. 

Esse recurso não é orçamentário devido a isso, é uma operação com a Caixa. 

Portanto, não é do Tesouro. É essa a diferença que estamos tratando aqui. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, só uma pergunta. 

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

votação.  

Deputado Carimbão... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Tenho só uma pergunta para o Relator. 

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

Carimbão está com a palavra para fazer uma pergunta. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Está bem. 

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

Deputado Givaldo Carimbão. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Relator, companheiro Deputado 

Ricardo Barros, por gentileza, por obséquio. Eu fiz um destaque de 2 milhões 760 

mil para o Estado de Alagoas, para o TRT. Está aqui o Senador Benedito de Lira. 

Nós, num esforço de toda a bancada, colocamos recurso de emenda individual para 

construir o prédio do TRT. Está há 4 anos sendo construído. E estão faltando só 2 
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milhões e 700 mil — é um empreendimento de mais de 15 milhões, 20 milhões de 

reais. A bancada toda bancou, com emenda individual, mas faltam 2 milhões e 700 

mil. 

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Mas, na vara federal, 15 milhões é muito 

dinheiro. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - E nós solicitamos... 

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

fazendo uso da palavra enquanto houver atendimento particular na Mesa. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Obrigado. 

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

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO  - Sra. Presidente, faltam 20 minutos para 

as 8 horas, temos que levar isso ao plenário para ser votado na sessão do 

Congresso. Pelo amor de Deus! 

Se for assim, a 8º Região, que abrange o Pará e o Amapá, quer também, 

Deputado Carimbão. Nós precisamos também. 

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

Deputados... 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Todo mundo quer. Vamos deixar para o 

próximo ano, que vai melhorar o Orçamento. Aí nós colocaremos dinheiro para todo 

mundo. O trem vai melhorar! 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Que bom que todo mundo quer. 

O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O Pará e o Amapá precisam de muito 

dinheiro, a 8ª Região. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Presidente, obrigado pela 

deferência. O nosso companheiro Deputado Ricardo Barros disse que foi feita uma 

divisão linear. Ele pediu que eu falasse com o assessor. Eu não consegui detectar 

se isso foi feito realmente. Eu queria fazer um apelo, Presidente, para que seja 

destacado na votação, se possível. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou de acordo. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Há acordo? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está certo, está certo. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Obrigado, amigo. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, agora vamos 

fazer o processo de votação proposto pelo Relator. 

Primeiro, votaremos o do TRT da Bahia; depois, o processo de condução 

proposto pelo Relator, que é melhor. Os que não se sentirem contemplados logo em 

seguida estarão falando e destacando. 

Em votação o destaque do TRT da Bahia, para recomposição. Não há fonte 

do Tesouro. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

Em votação no Senado Federal. 

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

Agora nós vamos fazer o encaminhamento da votação conforme V.Exa. 

sugeriu. Pode falar novamente, Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço o apoio do Plenário para a 

aprovação de um destaque de recomposição do TRT da Bahia, investimentos... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já foi votado o destaque. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Já foi? 

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ah, então está bem. Desculpem-

me, eu estava aqui resolvendo um problema da Mesa. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. fez uma 

proposta... 

(Não identificado)  - Vamos votar o relatório. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ...de votação em globo. 

V.Exa. encaminhe, por favor. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou propondo a votação em 

globo de todos os destaques com parecer do Relator-Geral pela rejeição, ressalvado 

o Destaque nº 240, do Deputado Givaldo Carimbão, e o destaque do Deputado 

Izalci...  

Qual o número, Deputado? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON  - Presidente... 
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O SR. DEPUTADO IZALCI  - Aquele da saúde? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual é o destaque que V.Exa. quer 

ressalvar? 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Os Destaques nºs 117, 118 e 220, os que eu já 

tinha colocado. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, 294 e 255. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Esperem um pouquinho! Esperem 

um pouquinho! Olhem bem, vamos nos organizar. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - V.Exa. disse que já acatou, estou satisfeito. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Então não destaque! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, eu sou quero confirmar. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Então não destaque, Deputado 

Izalci! Eu já falei a V.Exa. que acatei. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Está bem. O.k. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente, eu não estou entendendo o encaminhamento. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Eu perguntei a V.Exa. sobre o 

destaque do Exército, de recomposição. V.Exa. quer destacar ou não? Quer retirar 

da votação em globo o do Exército? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas V.Exa. não vai atender? Aqueles 29, para 

mim, resolvem parcialmente. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Não, eu não vou atender, V.Exa. 

tem que conseguir no plenário. V.Exa. quer destacar para discutir... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas já foi votado e aprovado. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Já foi votado. 

(Não identificado)  - Já foi votado, Relator. Já foi votado naquela questão do 

zika vírus, naquela questão da saúde.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Então, o do Deputado Izalci está 

fora. 

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

excluído deste debate! 

(Não identificado) - Presidente Rose... Presidente Rose... 
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O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Posso falar, Senadora? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Cada um vai falar. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Eu estou pacientemente aguardando. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Hugo, V.Exa., 

como o nosso Relator, tem a palavra. Por favor. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - O meu comentário não dura mais que 30 

segundos. Eu peço apenas a atenção do Relator. São dois destaques com o mesmo 

tema: Destaques nºs 260 e 261, feitos também pelo Deputado... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Aguarde o Relator ouvi-

lo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Pode falar, Deputado Hugo Leal. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Foram feitos também pelo Deputado Izalci. 

É a recomposição do projeto da Marinha sobre o submarino feito no arsenal do Rio 

de Janeiro, no Município de Itaguaí — uma obra que está sendo feita durante 4 

anos, um investimento altíssimo. Foi retirado praticamente todo o valor de 

investimento que havia para esta obra. 

Qual é a repercussão? Não é somente uma questão de defesa; é uma 

questão também de repercussão do ponto de vista do emprego. Naquela região de 

Itaguaí e Angra dos Reis, na Costa Verde, nós já temos um problema com... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Deputado Hugo Leal, vamos 

simplificar. Vamos excluir da votação em globo esse destaque. Qual é o número? 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Destaque nº 261, e o 260. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Destaque nº 261. Pois não.  

Mais alguém quer excluir o destaque? 

(Não identificado) - Eu, eu... Aqui, Deputado Ricardo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Não é preciso justificar. Refiro-me 

a quem não foi atendido. 

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Presidente... 

(Não identificado) - Deputado Ricardo... Deputado Ricardo... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só um minutinho. É só 

dizer o número do destaque. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Só o número do destaque. 
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O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Destaque nº 151. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Destaque nº 151. 

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - E Destaque nº 127. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - E Destaque nº 127. 

(Não identificado) - Deputado Ricardo... 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Destaques nºs 294 e 255. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaques nºs 294 e 

255. 

(Não identificado) - Presidente Rose, Presidente Rose... 

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

Eu estou presente. 

O SR. DEPUTADO EVAIR DE MELO - Relator, no assunto do TRT, o 49. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Destaque nº 49. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 49. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Destaque nº 120. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 120.  

A Deputada Dorinha tem um destaque. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Qual é o critério, Presidenta? Qual é o 

critério? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ele está isentando da 

votação global os destaques aqui solicitados. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Os que os Parlamentares querem 

debater individualmente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Depois, é evidente que 

vamos... Estão pedindo um atendimento, vamos verificar se foram ou não atendidos. 

Se não foram, vão recompor com ele. 

(Não identificado) - Tudo bem. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL  - Mas o destaque só pode ser feito por 

quem está presente e por quem assinou o destaque, não é isso? 

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

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Deixe claro isso! 

(Não identificado) - Destaque nº 231... 
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(Não identificado) - Sra. Presidente...  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Um minutinho, a 

Deputada Dorinha está com a palavra. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Destaques nº 134, 245, 246, 247. São todos da Secretaria da Mulher. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - São relativos a 

mulheres, à questão da violência. É questão de atendimento às mulheres. 

(Não identificado) - Presidente... 

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

está com a palavra. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Do 

170 ao 182. 

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

repita, por favor. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Do 

170 ao 182. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidenta, quero que 

seja destacado o 123, por favor. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Relator Ricardo Barros... 

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

Rodrigues, Destaque nº 123. Deputada Dorinha... 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O Deputado Wellington 

Roberto, Presidenta... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - ...Destaque nº 182. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - O Senador Hélio José, Sra. Presidente... 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Presidenta... 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Presidente, o Deputado Jaime 

Martins... 

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

Roberto. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Destaques nºs 292 e 230. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaques nºs 292 e 

230. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - O Senador Hélio José, Sra. Presidente... 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Destaques nºs 292 e 230. 

(Não identificado) - Sra. Presidente... 

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

Lira. 

O SR. SENADOR BENEDITO  LIRA- Destaque nº 143 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 143. 

(Não identificado) - Sra. Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Presidente, havia três aqui, eu só vou 

destacar um. 

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

O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Destaque nº 231. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 231. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, por favor. Deputado 

Jaime Martins, aqui. Destaques nºs 277 e 280, são emendas da bancada de Minas 

Gerais que eu assinei, e também a recomposição do TJDFT, a pedido do Deputado 

Rogério Rosso, o Destaque nº 186. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Apenas o número do 

destaque, por favor. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS  - Deputado Ricardo Barros, V.Exa. 

anotou?  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Destaques nºs 23, 24, 268, 269, 297, 

298, 299. São do Deputado Zeca. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. disse 297? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Destaques nºs 70, 71 e 72. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Um minutinho! 

Deputado Paulo Pimenta, por favor, repita. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Destaques nºs 23, 24, 267, 268, 297, 

298, 299. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mais alguém? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Destaque nº 118. É só uma questão para 

ajustar. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 118. 

Senador Hélio José. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Destaques nºs 70, 71 e 72. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Destaque nº 184... 

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

ouvir os companheiros, isso me parece uma atitude de desrespeito. 

Por favor, fale, Senador Hélio José. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Destaques nºs 184 e 218. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaques nºs 184 e 

218. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Destaques nºs 70, 71 e 72. 

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

Destaques nºs 71 e 72. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - E o 70 também. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Destaque nº 118. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Já foi anotado o 118! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Estou preocupado! 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente... Aqui na Mesa. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Por favor, todos já... 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente... Aqui na Mesa. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, eu não ouvir 

ninguém até fazerem o silêncio necessário para o Relator poder decidir. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu quero apenas...  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu peço silêncio à 

galeria, por favor. 

Deputado Hildo Rocha, V.Exa. repetiu o seu número? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Destaques nºs 70, 71 e 72. 

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

Vamos passar à votação em globo. 
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A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Destaques nºs 125 e 126. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputada Flávia Morais. 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Destaques nºs 125 e 126. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputada Flávia Morais, 

Destaques nºs 125 e 126. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sra. Presidente, eu quero falar porque 

acho que não ficou claro. 

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

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Os meus são os Destaques nºs 260 e 261. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaques nºs 260 e 

261. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sra. Presidente, o Deputado Jaime 

Martins quer indicar os Destaques nºs 277 e 280, da bancada de Minas Gerais, e a 

recomposição, o Destaque nº 186, que é do TJDFT, por solicitação do Líder Rogério 

Rosso. 

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

Rosso. (Pausa.)  

Vamos à votação em globo. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, Destaques nºs 

252, 253 e 254. 

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

Sávio, Destaques nºs 252, 253 e 254. 

Vamos passar à votação em globo dos destaques rejeitados pelo Relator. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Mas quais são eles? Eu não ouvi. 

(Não identificado)  - Todos os demais!  

(Não identificado)  - Os que não foram destacados. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Sim, mas eu quero corrigir os números. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Então, vamos corrigir os 

números do Deputado.  

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - São os nºs 5, 6 e 17. Haviam entregado 

errado aqui. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destaques nºs 5, 6 e 17? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - Isso, 5, 6 e 17. 

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

que estão aqui citados e elencados para o Relator, nós vamos colocar em votação, 

na Câmara e no Senado, todos os demais que foram rejeitados. E vamos caminhar. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu preciso de todos os destaques, 

aqui. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator está pedindo 

que todos os destaques sejam encaminhados à Mesa. 

Nós precisamos dos destaques dessa lista que foi feita aqui. Se porventura 

tiverem em mãos o escopo da matéria... 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - V.Exa. anotou o meu, 

Presidenta? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Qual é o número do seu 

destaque? 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É o 120. Por favor, só por via 

das dúvidas. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Confira se o 120 está aí. 

(Pausa.)  

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO  - V.Exa. já havia anotado, 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O 120 está aqui, está anotado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos passar à votação 

em globo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Presidente, eu vou ler os números.  

Prestem atenção, senhores, eu vou ler os números dos destacados: 240, 261, 

151, 127, 294, 255, 49, 120, 245, 247, 248, 123, 118, 280, 299, 297, 298, 23, 218, 

184, 292, 230, 143, 268, 269, 23, 24, 70, 71, 72, 5, 6, 17, 125, 126, 260, 261, 277, 

280, 186, 252, 253 e 254. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Não, 

os meus não estão aí. 

(Não identificado) - Destaque nº 49.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2753/15  16/12/2015 
 
 

 135

(Não identificado)  - Destaque nº 186, Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Faltou algum? 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Os 

meus não estão aí, nenhum deles. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então fale o número deles. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Destaque nº 294. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Todo 

mundo fala ao mesmo tempo. 

(Não identificado)  - Destaque para votação nº 186. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Primeiro, a Deputada Professora 

Dorinha. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - A Deputada Professora 

Dorinha está com a palavra. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - 

Destaques nºs 134, 145, 146 e 147. 

(Não identificado) - Destaque nº 49. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - O Destaque nº 49 

também não foi anotado. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Os Destaques nºs 294 e 

255 estão aí.  

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Já estão anotados os 

Destaques nºs 294 e 255. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mais algum? 

O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Destaque nº 231. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Destaque nº 231. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Votação em globo dos 

destaques que foram rejeitados pelo Relator. 

É evidente que estes aqui estão fora desta votação. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Não, não está aqui o 

Destaque nº 118, Deputado Izalci, jogamos fora! 

Vamos à votação. 
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Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovados na Câmara dos Deputados. 

Em votação no Senado Federal. 

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

Aprovados os destaques, todos, rejeitados pelo Relator. 

Vamos seguir a sequência proposta pelo Relator. Vamos colocar em 

votação... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pelo que entendi, o Relator agora 

vai verificar quais desses destaques aí são atendidos parcialmente e quais são 

atendidos integralmente. 

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

aqueles que foram aprovados parcialmente e integralmente. Em seguida, o Relator 

vai passar à análise objetiva dos destaques que foram aqui apresentados. 

Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados aqueles destaques 

que foram aprovados parcialmente pelo Relator. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal.  

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

Aprovado. 

Vamos passar à votação daqueles destaques que foram aprovados 

integralmente pelo Relator. 

Todos terão oportunidade de verificar os seus destaques, pois estão sobre a 

mesa. 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

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

Aprovado. 

Em votação no Senado Federal.  

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

Aprovado. 
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Agora vamos passar à apreciação dos destaques que estão nas mãos do 

Relator. 

Deputado Ricardo Barros, V.Exa. tem a palavra. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu pedi que trouxessem os 

destaques, mas V.Exas. já os têm em mãos. Vamos então elencar os destaques 

pelos números. Vou começar pelos destaques do Deputado Hildo Rocha: Destaques 

nºs 5, 6 e 17. É isso, Deputado Hildo? Quanto aos Destaques nºs 70, 71 e 72, os 

números estavam errados, ou também... 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Não, estavam errados. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estavam errados. Então, 

Destaques nºs 5, 6 e 17, do Deputado Hildo Rocha. 

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

o seu destaque agora, em 1 minuto, também. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA  - O Destaque nº 6 trata de recursos para 

a construção da sede do Fórum de Imperatriz, o Destaque nº 5 se refere à 

construção do Fórum de Santa Inês e o Destaque nº 17, à Vara de São Luís. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Isso é investimento ou custeio? 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Investimento, porque o custeio ficou 

acordado. Então, eu retirei o de custeio. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está bem. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O valor total é 2 milhões. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Dois milhões. São 500 

mil mais 400 mil... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - V.Exa. precisa ler o valor exato do 

destaque, pois eu não tenho aqui. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - O valor dos três destaques é 2 milhões 

e 100 mil reais. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - São 2 milhões e 100 mil reais — 

tudo. 

O Relator dá parecer favorável aos destaques do Deputado Hildo Rocha. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Muito obrigado, Sr. Relator Ricardo 

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

Deputada Professora Dorinha. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Relator, os Destaques que eu apresentei, o 245, o 246 e o 247, são um pedido de 

reconsideração em relação ao orçamento da Secretaria Nacional de Políticas para 

as Mulheres. São ações de transferência voltadas a Estados e Municípios e à 

própria União, para o combate à violência contra a mulher e a garantia de serviços 

de apoio à mulher. Houve um corte significativo.  

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Nós não estamos conseguindo ouvir, 

Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Deputado Zeca Dirceu e 

Deputado Evair de Melo, por favor. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Quem estiver tratando de outros 

assuntos, por gentileza, trate deles lá fora. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - A Deputada Professora 

Dorinha está com a palavra. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Os 

Destaques nºs 245, 246 e 247 são três ações programáticas da Secretaria Nacional 

de Políticas para as Mulheres, que tratam especificamente da estruturação do 

serviço de combate à violência contra a mulher. O Destaque nº 246 é para transferir 

recursos para os Estados e Municípios continuarem fazendo esse trabalho. 

O Orçamento está muito enxuto. Houve um corte significativo, inclusive 

diferente do que veio do Executivo. Então, faço um apelo quanto à recomposição de 

orçamento para uma área estratégica no combate à violência contra a mulher.  

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

nunca fiz isto na minha vida — que, a continuar essa balbúrdia, vou esvaziar o 

plenário, ou melhor, vou deixar aqui só os Deputados votantes. Não é possível! 

Deputada, V.Exa. concluiu? 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sim. 

Na verdade, eu fiz a defesa... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Qual é o valor, Deputada? 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os destaques da Deputada 

Professora Dorinha... 

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

dizer que esse destaque foi trazido pela Secretaria Nacional de Políticas para as 

Mulheres. Ela enfatiza esse corte absurdo que foi feito em relação ao combate à 

violência, que cresce cada dia mais no Brasil. Eu queria registrar a importância 

desse destaque. Eu também apresentei um e retirei. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Mas qual é o valor, Sra. Presidente? 

A SRA. DEPUTADA FLÁVIA MORAIS - Sra. Presidente, nós queremos 

apoiar esse destaque. O PDT apoia. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Tem o apoio da 

Deputada Flávia Morais. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Tem o apoio também do 

Deputado Pompeo de Mattos, Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu quero saber o valor! 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Destaque nº 245 tem o valor de 

recomposição de 5 milhões e 621 mil reais; o Destaque nº 246 tem o total de 9 

milhões e 300 mil reais, a ser recomposto; e o Destaque nº 247 tem o valor de 4 

milhões e 600 mil reais, a ser recomposto. 

Eu proponho à Deputada Professora Dorinha, considerando a nossa 

dificuldade de recursos, até porque esse é um corte parcial — existem os recursos 

que permanecem —, recompor 30% desses valores, em cada uma das ações.  

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, nós gostaríamos do total, mas eu compreendo todo o esforço. Eu acho que 

é um avanço, para a garantia do trabalho. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA  - Apoiado, Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Depois nós votaremos tudo em 

globo. Esses são destaques com aprovação parcial. 

A Deputada Professora Dorinha tem mais destaques. 

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

Deputado Lázaro Botelho. 
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O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Sra. Presidente Rose de Freitas, 

Sr. Relator Deputado Ricardo Barros, eu estou aqui... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - A Deputada Professora Dorinha 

ainda tem mais um destaque, Deputado.  

Peça 1 minuto. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - 

Quanto aos Destaques de nºs 170 a 182, nós recebemos a informação de que foram 

atendidos pelo Relator. O Destaque nº 134 é da bancada. Inclusive eu gostaria que 

o nosso Líder da bancada falasse. Na verdade, esse destaque é uma recomposição 

em relação ao Hospital Geral de Palmas. O Deputado Carlos Henrique Gaguim 

poderia falar a respeito.  

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

Henrique Gaguim, V.Exa. está com a palavra, como coordenador da bancada. 

Mas V.Exa. pode falar, Deputada. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - É o 

Destaque nº 134. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Destaque nº 134. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - É o Destaque nº 134, 

para o Hospital de Palmas. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Qual o valor? 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - É o 

único hospital especializado de grande porte no Tocantins. Na verdade, fazemos um 

pedido de recomposição. Nós fizemos uma proposta, de acordo com a orientação, 

para que pelo menos fossem recompostos em torno de 5 milhões, que eu acho que 

é uma coisa aceitável. É lógico que é uma obra que está paralisada. Os doentes 

estão em tendas. Eu gostaria de pedir que fosse acrescida a emenda inicial de 5 

milhões de reais. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu peço a compreensão de 

V.Exas.  

Nós acrescemos, como V.Exas. sabem, 7 bilhões de reais ao orçamento da 

saúde. E o Ministro Marcelo Castro se comprometeu a atender os pleitos que 
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fossem acordados aqui na Comissão. Então, acompanharei V.Exas. até o Ministro, e 

ele fará o atendimento com os recursos que já estão alocados lá.  

O parecer é pela rejeição. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Senadora Rose, eu gostaria de me 

inscrever. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O parecer é pela 

rejeição da emenda apresentada — Emenda nº 134 —, referente ao Hospital de 

Palmas. 

Vamos continuar a ouvir os Parlamentares. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero me inscrever, Senadora. 

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

Deputado Lázaro Botelho. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Todos serão chamados. 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Eu queria me inscrever, Sra. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Deputado Ricardo Barros, são os 

destaques... 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - Ele não está chamando pela ordem de 

inscrição? 

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Não, ela me concedeu a palavra. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ela lhe concedeu a palavra. Eu 

estou ouvindo. 

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

O SR. DEPUTADO LÁZARO BOTELHO - Quero falar do Destaque nº 151, 

referente à Força Aérea Brasileira, que tem o objetivo de recompor o que foi cortado 

— não há recurso para a manutenção das nossas aeronaves —, e do Destaque nº 

127, referente a combustíveis.  

Então, nós estamos pedindo socorro, para a nossa Força Aérea não parar. 

O SR. DEPUTADO MAJOR OLIMPIO - Peço a palavra pela ordem, Sra. 

Presidente, apenas para reforçar o destaque do Deputado Lázaro.  
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Se não tivermos esse acolhimento, 50% do esforço aéreo vai sair prejudicado. 

A Aeronáutica vai ficar no chão, sem abastecimento dos pelotões de fronteira, de 

combate ao narcotráfico, de vigilância aérea e marítima.  

Então, só reforço o que foi argumentado, solicitando a solidariedade do 

Congresso Nacional em relação ao... 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Ao destaque do 

Deputado Lázaro? 

O SR. DEPUTADO MAJOR OLIMPIO - ...pedido do Deputado Lázaro. 

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

O Sr. Relator tem a palavra.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os dois destaques se referem ao 

Comando da Aeronáutica. Eu quero dizer que tive insistentes reuniões com os 

Comandos das Forças Armadas e, Deputado Gaguim, Deputado Lázaro, nós... 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Se V.Exas. não forem 

ouvir o Relator, eu pedirei a S.Exa. que suspenda o destaque de V.Exas. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu peço a compreensão de todos. 

Eu cheguei a um entendimento com o Comando da Aeronáutica. Eles estão 

desenvolvendo um avião cargueiro de grande porte chamado KC-390, em Gavião 

Peixoto, no Estado de São Paulo. Esse avião já está 86% completo. Nós 

complementamos com 160 milhões de reais a quantidade de recursos que já estava 

prevista para o desenvolvimento do KC-390, a fim de que seja comprada a primeira 

aeronave. Esse avião, comprado pelo Governo brasileiro, será certificado.  

A certificação dos protótipos só acontece na linha de produção da primeira 

unidade vendida. Ainda assim, faltam 136 milhões de reais para completar a 

quantidade de recursos necessários para o desenvolvimento dessa aeronave. Mas, 

sendo a primeira aeronave vendida, inicia-se o processo de certificação. E eu tenho 

certeza de que o Governo entenderá a necessidade de se priorizar a 

complementação dos recursos.  

Portanto, o acordo que fiz com a Aeronáutica foi no sentido de que essa seria 

a prioridade do atendimento. Eu entendo o papel da Assessoria Parlamentar, eu 

entendo o papel de todos de querer tudo, mas isso não é possível. Acordos são 
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acordos. O maior atendimento feito em todo o Orçamento é referente ao KC-390, da 

Aeronáutica, e foram atendidas as solicitações a que eles deram prioridade.  

Portanto, eu agradeço a atenção dos Deputados. Entendo o papel da 

Assessoria Parlamentar, que tem que fazer pedidos de recomposição de tudo, mas 

não há recursos. O que é prioritário, conforme combinado com o Tenente-Brigadeiro 

Rossato, será atendido. 

Meu parecer é pela rejeição. 

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

Deputado Carlos Henrique Gaguim. Em seguida, passarei a palavra aos Deputados 

Wellington Roberto, Danilo Forte, Zeca Dirceu e Wadson Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, 

gostaria de pedir a votação em separado dos Destaques nºs 255 e 294. Peço 

também que V.Exa. permita que o Deputado Alex Canziani, membro da Mesa desta 

Casa, faça rapidamente a defesa desses destaques.  

Pode falar, Deputado Alex. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - S.Exa. pode falar? 

Então, o Deputado Alex tem a palavra. Nós criamos um critério aqui, mas vamos 

conceder a palavra para o Deputado Alex Canziani. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vai ser mais rápido. 

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Relator, quero agradecer a V.Exa. 

pelos atendimentos que já fez a todos aqui.  

Esse é um destaque que a Mesa pede, tendo em vista as várias novas 

Lideranças que temos. .Temos o PMB, temos a Rede, hoje temos mais 30 

Lideranças na Casa. Então, se fosse possível fazer esse remanejamento e a 

recuperação desses recursos, seria importante para a Casa. É o que peço a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - E o Diretor da Casa 

disse que tem que constar em lei, senão ele não tem condições de fazer.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu não atendi nenhuma criação de 

cargo de nenhum dos Poderes. Foi um acordo que fizemos. Não tem contratação 

nova, não tem criação de cargos, não tem concursos, porque não temos dinheiro 

para pagar. Não abrirei exceção para a Câmara dos Deputados. Atendi com 70 

milhões de reais a recomposição de recursos da Câmara, e combinei com o Diretor-
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Geral que ele faria, por remanejamento interno, o atendimento desses recursos. Ele 

esteve conosco na Consultoria, concordou em fazer dessa forma, Deputado Alex 

Canziani — como V.Exa. é membro da Mesa, peço que cobre dele o cumprimento 

do acordo que fizemos.  

Eu não darei parecer favorável a nenhuma criação de cargo porque foi 

acordado isso, está na LDO. Nós não podemos, infelizmente, abrir exceção a 

nenhum Poder, nem para o nosso, que é a Câmara dos Deputados. Peço a 

compreensão dos senhores, os recursos de recomposição... 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE - É só remanejamento dentro. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS -...os recursos de recomposição 

estão alocados na Câmara dos Deputados. O destaque de remanejamento... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quem tem o destaque 

de remanejamento em mãos? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não tem. Só tem o destaque de 

recomposição. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - O destaque de 

recomposição é em cima do corte. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O destaque de remanejamento eu 

não teria nenhuma dificuldade em aprovar, mas, no caso de destaque de 

recomposição para a contratação de pessoal, eu darei parecer contrário a todos os 

que forem aqui apresentados.  

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

Deputado Wellington Roberto. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Presidenta. Eu 

queria agradecer a atenção do nobre Relator Ricardo Barros e dizer que os dois 

destaques que apresento neste momento, o 230...  

Sr. Relator! Sr. Relator Ricardo Barros, trata-se do Programa Passe Livre, do 

Ministério dos Transportes. É um destaque de recomposição, e eu queria, já que se 

trata de um programa muito importante para o Ministério e para a Nação, eu queria 

que V.Exa. fizesse essa recomposição.  

E o outro Destaque é o 292, da bancada da Paraíba, que atende à Região 

Metropolitana, Sr. Relator.  
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Aqui, é um destaque... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Por favor, traga-me a cópia do 

destaque. A assessoria agilmente o fará.  

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Vou levar. Então eu queria 

que V.Exa., se possível, pudesse atender, e agradeço, de antemão, a sua atenção. 

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O destaque está chegando, eu 

preciso ler. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Enquanto isso, vamos 

dar a palavra ao Deputado Danilo Forte.  

É para defender destaque? 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE  - É, sim, senhora.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Presidente, se a senhora 

pudesse... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos aqui à defesa, 

S.Exa. vai anotando e dá o parecer. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Censura prévia?  

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

Organização. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito bem. Parabenizo-a pelo 

sentimento de organização que V.Exa. tem e que nos faz estar aqui alegres e 

fagueiros, a uma hora dessas da noite, para votarmos o relatório final da LOA.  

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

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nobre Relator, eu queria de V.Exa. 

apenas a atenção para dois destaques dos que eu fiz. Vários até assinei para outras 

bancadas que me pediram, mas o que eu quero falar com V.Exa. é o seguinte. 

Primeiro o Destaque nº 1. Para V.Exa. ver meu interesse, foi o primeiro destaque 

apresentado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Eu quero ajudar V.Exa.  

Deputado Carlos Henrique Gaguim e Deputado Alex Canziani, V.Exas. 

tiveram a atenção do Plenário.  

Com a palavra o Deputado Danilo Forte. Eu gostaria que S.Exa. fosse ouvido.  
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Tem que botar ordem. O 

Gaguim fica transitando aqui, Sra. Presidenta, direto! Mesmo com toda a amizade 

que tenho pelos demais Parlamentares, tem que botar ordem aqui na Casa.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - E eu vou defender o destaque de 

S.Exa. depois. 

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

falar, não. O Deputado Danilo está com a palavra.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nobre Relator... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou ouvindo, estou ouvindo. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É o complemento do destaque da 

bancada do Ceará com relação à expansão do campus da Universidade Federal do 

Ceará, que é o Destaque nº 1. Ainda está faltando o complemento que ficou 

acordado na reunião de meio-dia.  

E o segundo não é dinheiro novo, não é recomposição, é remanejamento. No 

Destaque nº 120, eu fui o Relator Setorial do Orçamento da Câmara dos Deputados, 

do Poder Legislativo, e, posteriormente, ficou a descoberto o remanejamento com 

relação ao sequencial 000018, da funcional 28846090906045664.  

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

não quero liberar.  

Deputado Carlos Henrique Gaguim, V.Exa. não vai me ouvir.  

Conclua, Deputado. O Relator não pode ficar enlouquecido aqui na mesa.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos lá, gente! Eu estou pronto 

para responder, Sra. Presidente, no momento em que V.Exa. quiser. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É o seguinte: é um remanejamento, 

dentro do próprio orçamento da Câmara dos Deputados — isso inclusive me foi 

solicitado pela Direção da Casa —, no sentido de que 23 milhões, 228 mil 460 reais 

e 39 centavos da Ação 0000099 Custeio 802 para a sequencial 18, que é o 

provimento para atender a contratação dos concursados da Câmara dos Deputados. 

Isso é para a rubrica não ficar zerada. Eu não estou pedindo dinheiro novo, eu estou 

retirando de uma ação do próprio orçamento da Câmara e colocando no outro. É 

essa a solicitação.  
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Então, isso é no sentido de poder viabilizar um desejo inclusive da Direção da 

Casa. Neste momento, todos nós sabemos da valorosa contribuição que nossos 

agentes legislativos aqui têm, inclusive o belo funcionamento desta Comissão deve-

se a essa elite desta Casa, no que diz respeito aos seus servidores e aos 

funcionários do Legislativo, e nós não podemos deixar descoberto exatamente... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Danilo, vou dar parecer 

favorável, contrariadamente, ao seu destaque de remanejamento, porque fui voto 

vencido aqui na LDO quando pedi ao Deputado Ricardo Teobaldo que não abrisse 

exceções para nenhuma contratação, e S.Exa., infelizmente, abriu. Nós não vamos 

consertar o Brasil com essas exceções. Não estou aqui para receber palmas, como 

V.Exas. sabem. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas melhorando o Poder Legislativo 

nós vamos dar uma grande contribuição ao Estado.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mas eu vou dar parecer favorável 

ao seu destaque de remanejamento, e, quanto ao seu outro destaque, ele já foi 

atendido parcialmente, já foi aprovado parcialmente e votado. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Incluído o nosso junto. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deixe-me agradecer agora.  

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Senadora Rose... 

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

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pode! 

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

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pode! 

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

com a palavra.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Gentileza gera gentileza.  

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sra. Presidente... 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - Senadora Rose, esse era o meu 

destaque, esse era o meu destaque. Calma!  

Não, porque o Destaque 120, que o Deputado Danilo... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Onde está? 
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O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - O Destaque 120, que tem o meu 

apoiamento — desculpa, Deputado Zeca. 

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

favor.  

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - O Deputado Danilo é autor desse 

destaque. Como S.Exa. não estava no momento aqui, para que não perdêssemos a 

oportunidade de ter essa votação em separado, eu fiz o destaque, mas queria 

parabenizar e agradecer a sensibilidade do Relator por atender essa demanda, 

Deputado Ricardo, que é importante. Nós fomos procurados aqui para uma série de 

servidores, e eu queria agradecer. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Por favor, gente, vamos votar! 

O SR. DEPUTADO WADSON RIBEIRO - V.Exa. é um homem muito sensível. 

Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, não sou sensível. Fui 

contrariado.  

O SR. DEPUTADO MANDETTA - Sra. Presidente, quero apenas deixar 

registrado que nós fizemos uma Comissão Geral hoje sobre a microcefalia, e eu só 

quero agradecer em nome da Frente Parlamentar da Saúde... 

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

O SR. DEPUTADO MANDETTA ...e ao Ministro, comunicar-lhe que foi 

acatada a emenda e agradecer ao Relator, somente isso. Obrigado.  

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

vamos...Obrigado pela manifestação.  

Deputado Zeca.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos votar! Vamos votar! 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Sra. Presidente, Sr. Relator, conterrâneo 

Ricardo Barros, queria tratar aqui do Destaque 298, que eu havia feito e foi 

destacado pelo nosso Líder Paulo Pimenta, que trata de recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, em especial para as ações do Programa de Aquisição de 

Alimentos. É o Destaque 298. 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu já lhe atendi, Deputado. V.Exa. 

sabe disso. Esse seu destaque já foi aprovado parcialmente na votação anterior. 

Está atendido.  

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Está aqui? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está atendido, conforme 

combinamos lá quando V.Exa. nos solicitou. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - E com o que foi também ajustado com a 

Senadora Gleisi.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Exatamente, exatamente. Estão 

atendidos os seus pedidos.  

Gente, quem já foi atendido... o Deputado Danilo já pediu e foi atendido. 

Quem já foi atendido sabe que foi atendido, pode confiar no Relator. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - É que a gente não sabe.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pode confiar no Relator. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu lhe agradeço, Relator, pela sua 

humildade e a sua capacidade de aglutinar todos os nossos pedidos.  

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Obrigado, mais uma vez, Deputado. 

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

Deputado Izalci, se for para defender destaque. Se for para fazer discurso, não.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Relator, primeiro, eu só quero propor um 

remanejamento, no Tribunal de Contas, o Destaque 117... Eu tinha apresentado um 

remanejamento de 80, porque o corte foi de 30%. V.Exa. disse que recompôs 20%. 

É isso?  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Tribunal de Contas. Vinte? O.k. 

Agora, no 118 houve um equívoco, e eu quero agora ajudar a consertar.  

Quando nós falamos na questão do Exército, são 162 mil novos... Como é 

que se chamam? Recrutas. Houve um corte de 50%. Nós acertamos lá no zika os 

29. A recomposição era 90, mas eu... Já que foram aprovados os 29, para consertar 

tecnicamente, V.Exa. acataria os 29 na 118, para ficar tecnicamente correto, para 

não ter o problema daquela questão do zika, que V.Exa... Não é isso? Para não dar 

“zica” aqui com a turma. V.Exa. concorda? Parcialmente?  
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual o valor que V.Exa. está 

solicitando? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu solicitei 90, mas V.Exa. acatou 29. Lá no 

zika. É só acatar os 29, que é o Destaque 220. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está bem, está bem. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Está bom?  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - V.Exa. tem a aprovação para o seu 

destaque. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - É o 118. O.k. Agradeço a V.Exa. 

Só para concluir, eu tinha o Destaque 220, mas o Deputado Hugo Leal vai 

fazer a defesa, e eu vou apoiá-lo. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Na ordem, 123, Sra. 

Presidente.  

Sra. Presidente, o 123, pela ordem crescente. Destaque 123. (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu estava falando com o 

Presidente Renan. Pois não. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Então ficou acertado? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Atendido, 29 milhões... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Do Exército. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Aprovado parcialmente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - O.k. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Benedito de Lira. (Pausa.) 

Fale, Deputado Edmilson. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Sra. Presidente, faço um 

apelo... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Gente, por favor. Deputado Izalci, 

Deputado Valtenir... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estou quietinho aqui, Presidente. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O senhor está muito 

entusiasmado, meu amigo! Por favor, gente! Vamos lá, Deputado Edmilson. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu apresentei três destaques, 

em torno da recomposição de quase 30 milhões. 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Número? Número? 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu apresentei as três. A 

reposição 430. 

Aí, eu mantive a 123... 

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

V.Exa. pode dizer o número, por favor? 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Nº 123, para tentar salvar um 

investimento na ordem de 10 milhões e 800 mil, considerando a especificidade do 

Pará no que diz respeito à Justiça do Trabalho. Não é um mero lobby. É honesto. 

Realmente há uma situação de necessidade brutal.  

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

Deputado, por favor. 

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - É o 123. GND 4. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - GND 4. 

Eu quero comunicar ao Plenário que a sessão do Congresso foi suspensa e 

continuará amanhã, às 10 horas, com a votação da LDO e da LOA, continuando a 

sessão. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Destaque 123, do Deputado 

Edmilson, Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, do Amapá.  

Como eu alertei, Deputado Edmilson, todos os investimentos da Justiça do 

Trabalho foram cortados em 90%. Todos estão com o mesmo corte. Aprovamos o 

destaque do Deputado Hildo Rocha, com uma recomposição de 2 milhões de reais. 

Eu vou dar uma aprovação parcial para V.Exa. no mesmo valor, 2 milhões de reais. 

Vamos ser justos e igualitários com todos.  

O SR. DEPUTADO EDMILSON RODRIGUES - Eu agradeço. É um avanço. 

Menos perda... 

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

Deputado João Fernando Coutinho. 

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

gentileza, o Destaque 282... 

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

enquanto não fizerem silêncio. (Pausa.) 
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Assessores, por favor. 

Primeiro falará o Deputado João Fernando Coutinho; depois, V.Exa. 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu queria defender os 

Destaques nºs 282 e 283, ambos de autoria da bancada do Estado de Pernambuco. 

Na condição de Coordenador da bancada, eu faço um apelo ao nobre Relator do 

Orçamento no sentido de que possa atender parcialmente o nosso destaque das 

Emendas nºs 71180013 e 71180009. E, por fim, o Destaque 154, que se refere 

exatamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que, acredito, já está 

contemplado diante do acordo que foi feito hoje no Colégio de Líderes. 

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

Deputado... 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sra. Presidente, quero apenas 

indagar a V.Exa. se depois vai se submeter os nossos destaques... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - São os Destaques nºs 282 e 283 e 

o Destaque nº 154? 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Destaques nºs 282 e 

283. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ao destaque de recomposição do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, eu vou dar parecer 

favorável à aprovação parcial em 2 milhões de reais, conforme todos os demais já 

atendidos. 

Deputado João Fernando Coutinho, a Emenda nº 9 refere-se à bancada de 

Pernambuco? 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - As duas são da 

bancada de Pernambuco; uma para o parque industrial da cidade de Arco Verde; 

outra para a reestruturação da BR-101, no trecho metropolitano compreendido entre 

Jaboatão e a cidade de Paulista. 

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

decidindo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual é o valor da Emenda nº 9, 

Deputado? Qual é a solicitação que V.Exa. fez?  
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O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - O valor da emenda, no 

total, seria incialmente de 80 milhões. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - E quanto está atendido no 

Orçamento? 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - Eu me sinto 

contemplado com o valor que V.Exa... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou lhe atender com 2 milhões 

de reais nessa, mas no que se refere à BR, infelizmente, um pouco de recurso não 

vai ajudar muito, e nós estamos tendo com o Deputado Wellington Roberto uma 

discussão sobre o DNIT. 

O SR. DEPUTADO JOÃO FERNANDO COUTINHO - O orçamento do 

Tribunal do Trabalho, inicialmente, era de 41 milhões, foi reduzido para 18 milhões. 

Portanto, ao se recompor só 2 milhões, haverá uma diminuição de mais de 50%. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Todos os Tribunais terão a mesma 

recomposição. Todos tiveram o mesmo corte e todos terão a mesma recomposição. 

Infelizmente, eu não tenho recursos, e V.Exas. sabem disso. 

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

Senador Benedito de Lira. Em seguida, falará o Deputado Alessandro Molon. 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Sr. Relator, no começo de nossa 

conversa aqui, V.Exa. anunciou que havia atendido aos Tribunais do Trabalho em 

uma ação conjunta. Mas eu gostaria de fazer um apelo a V.Exa. no que diz respeito 

ao Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, que solicita o investimento na ordem 

de 900 mil reais, para, logicamente, complementar, conforme comentou aqui o 

Deputado Givaldo Carimbão, uma obra que há muitos anos está paralisada.  

Então, eu faria este apelo a V.Exa., até porque há no total geral, entre 

investimento e custeio, na ordem de 8 milhões, 860 mil reais. É uma insignificância 

em razão do volume dos investimentos que se pretende fazer naquela região. 

A propósito disso, Sra. Presidente, também encaminhei à Mesa dois 

destaques, o 228 e o 227. Este é para fazer investimento e aquisição de submarino 

na Marinha. Temos que tomar conhecimento do que pode ser feito e do que não 

pode ser feito. Essas eram as informações que eu desejava levar a V.Exa. 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - O Destaque nº 143, Tribunal 

Regional do Trabalho da 19ª Região: o custeio eu rejeitarei, porque já disse que foi 

atendido todos de uma forma geral, e a parte que se refere ao investimento, 900 mil 

reais, eu vou dar para aprovação do GND 4. Tudo bem? É o que está solicitado por 

V.Exa. 

O outro destaque seu, o 231: trata-se de fonte, excesso de arrecadação do 

Tesouro Nacional. 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Não é esse, não. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Qual é o número? 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - É o 227 e o 228. Eu os deixei aí 

sobre a mesa. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sim, 227 e 228: os dois são 

Comando da Marinha. Nós fizemos um atendimento ao submarino já na ordem de 

30 milhões de reais. Então, estão atendidos já na votação de aprovação parcial 

esses seus dois destaques. Eu já havia atendido no relatório. 

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Agora o 143, Presidente. Não 

entendi. V.Exa. falou que ia dar o GND 4. O que é isso? São 900 mil só. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ele atendeu a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - É o que está pedido aqui no 

destaque. É o que V.Exa. pediu.  

O SR. SENADOR BENEDITO DE LIRA  - Atendeu? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Estou atendendo integralmente o 

que V.Exa. pediu no destaque. Não posso dar mais do que tenho no destaque.  

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

Deputado Molon. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - E eu? O 240? 

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

frente. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente, eu pedi para 

V.Exa. depois submeter à votação o Destaque nº 294, de autoria do Deputado Alex 

Canziani, que tem por objetivo garantir o funcionamento da Rede e da comissão de 

acessibilidade da Deputada Mara Gabrilli. É a previsão para que haja recursos 
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carimbados para isso. E o Deputado Gaguim apresentou o Destaque 255, que 

recompõe o orçamento da Câmara em 40 milhões. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) -Enquanto isso... 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO  - Presidente, o meu foi o 240, foi 

primeiro. Relator... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, pela ordem. Nós temos 

que dar sequência. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO  - Relator, e o 240?  

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, eu estou reconhecendo 

que é o cansaço, mas a sessão parou. 

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

estamos terminando. Faltam quatro pessoas. O Deputado Molon está apresentando 

uma proposta, e o Relator já deu parecer contrário, que fala sobre a estrutura do 

partido dele, que é a Rede, que não tem uma secretária, não tem um assessor, não 

tem nada. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Não tem nenhum assessor, 

Presidente, nem liderança.  

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Esta Casa faz distinções 

entre várias coisas — é muito interessante isso —, agrada a um, agrada a outro. 

Não estou aqui em julgamento ao voto do Relator, que eu respeito, com quem 

trabalhei todo o tempo. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Claro. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Mas ele gostaria de dizer 

aqui por que está apresentando esse relato. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O partido tem cinco Deputados. 

Se não for aprovada essa emenda, no ano que vem não vai ter como criar os 

cargos, porque não haverá previsão orçamentária para isso. Então, não é razoável 

privar um partido político de funcionamento. Esse é o intuito da Emenda 294, do 

Deputado Alex Canziani. É uma emenda da Mesa Diretora que tem por objetivo 

garantir a criação desses cargos. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - No PMB também há a 

mesma coisa. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2753/15  16/12/2015 
 
 

 156

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O Deputado Gaguim fez a 

mesma coisa com a Emenda 255, prevendo a recomposição do orçamento da 

Câmara, para que sejam criados os cargos do Partido da Mulher Brasileira. É isso. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Apresentado, o Relator 

vai falar, e depois nós vamos colocar todos em votação. Destacamos esses para a 

votação final. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Presidente, esses 

cargos já existem. Eu era do PMDB. Esse cargo meu é só para poder passar. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os cargos já existem? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É remanejamento, 

então. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Não se estão criando 

cargos. Esses cargos já existem.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os cargos que já existem estão no 

Orçamento. As bancadas que perderam Parlamentares têm que perder assessores 

também.  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - É, mas tem que ter na 

lei. Se não for, não adianta. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não é possível que cada vez que 

se cria uma nova liderança, uma nova bancada, aumenta cargo e nunca se tira de 

quem perdeu.  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Está certo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu fiz um acordo, na sala da 

Consultoria, com o Deputado Beto Mansur e o Diretor-Geral da Câmara. Eu não 

posso admitir que o que nós acordamos lá não vai ser cumprido. Colocamos 70 

milhões de recomposição na Câmara, e eles ficaram de atender os cargos por 

remanejamento interno.  

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Justamente.  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os recursos estão alocados na 

Câmara dos Deputados. O meu parecer é contrário. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Nós vamos para o voto.  
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O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS  - Presidente, tem nosso apoio, 

Presidente. Está bem correto. Está muito correto, porque, na verdade, é só a 

remoção. Não vão faltar os cargos. 

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

essa matéria para o final, colocar em votação, e cada um vai apresentar o seu voto. 

Eu gostaria de dar a palavra ao Deputado Cirilo. Vamos terminar a votação. 

Teremos o Deputado Caio e o Deputado Sávio. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Meu caro Relator... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou ouvindo, Deputado Cirilo, 

pois não. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - José Airton Cirilo. 

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

colabore. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os agradecimentos nós deixamos 

já para depois. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Mas não é agradecimento. É o 

Destaque 144, que nós fizemos para recompor os recursos do Tribunal Regional do 

Trabalho da 7ª Região, do Ceará. Eu queria a compreensão de V.Exa. para ver o 

que pode... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual é o número do destaque? 

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - É o Destaque 144. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Destaque 144 está atendido 

parcialmente com 2 milhões de reais. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO - Positivo. Obrigado, Sra. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO  - E o 240, Presidente? 

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

número? 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - É o 240. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sim, 240. Peço ao 

Relator o parecer. 
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O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Relator, companheiro Ricardo 

Barros... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Oi, estou ouvindo. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Eu só queria fazer o seguinte 

apelo: V.Exa. tem atendido a todos. São 2 milhões de reais. É o seguinte: esse é um 

término de obra de 20 milhões; só faltam 2 milhões, setecentos e poucos mil. Eu 

queria, se possível, pedir aqui a aquiescência de V.Exa. para cobrir tudo, porque, no 

caso, com isso aí, terminamos a obra definitivamente, para não ficar faltando 700 mil 

em um obra de mais de 20 milhões. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Esse é o mesmo destaque eu já 

havia atendido do Deputado Benedito de Lira? 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Não. A do Deputado Benedito é 

outra obra. Esse aí é o prédio do TRT. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Há quantas obras do Tribunal do 

Trabalho em Alagoas? 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - São três. Em uma faltam 900 

mil, e para a outra faltam 2,7 milhões, que é esta aqui. São três obras. Só duas que 

faltam: uma de 900, já acatada; e esta, de 2 milhões, setecentos e poucos mil. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou acatar o seu destaque, 

Deputado Carimbão, em homenagem à sua liderança. Mas vamos parar de fazer 

prédio para tribunal e parar de entrar processo contra as pessoas.  

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Concordo com V.Exa. Mas já 

que começou!... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu já combinei com o Presidente 

Ives Gandra que a partir de fevereiro vamos debater a reforma da CLT. Não é 

possível 50 mil funcionários.  

Ah, vou dar uma informação para os senhores. Fiquei curioso, são 50 mil 

funcionários. Mandei investigar: quantas empresas no Brasil têm mais de 50 mil 

funcionários? São 12 privadas e 16 públicas. Portanto, o Tribunal do Trabalho está 

no top 30, entre os 30 maiores empregadores do Brasil. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - É isso mesmo. 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É uma incoerência absoluta. É 

uma incoerência absoluta. Então, acato em sua homenagem. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Está perfeito. Eu o parabenizo. 

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

consideração ao Relator, mas lembrando que levem em conta as palavras que ele 

colocou, porque no passado já tivemos, inclusive nesse processo, inúmeras 

denúncias de irregularidades. Nunca se construiu tanto prédio como se constrói para 

o TRT. Então, já que para construir faltam 2 milhões e 900 mil, terminem a obra para 

que possa ser fiscalizada. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA  - TRT, não é, Presidente? 

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

Com a palavra o Deputado Caio. Em seguida, falará o Deputado Domingos 

Sávio. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, Relator, é quanto ao 

Destaque nº 130, para o qual solicito a recomposição. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - É o Destaque 130, 

recomposição. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Destaque 130, do Deputado 

Caio Narcio, que trata de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, vai ser 

atendido com 7 milhões de reais, porque é uma área absolutamente necessária, 

para que possamos concluir os trabalhos que lá estão sendo desenvolvidos. Eu 

preciso da cópia do destaque, Deputado. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - A cópia do destaque 

deve estar na mão do Relator. 

Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. Antes, Deputado, só 1 minuto. O 

Deputado Valtenir vai pedir para retirar um destaque. Por favor, Deputado.  

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sra. Presidente, Sr. Relator, 

nobres pares, eu quero retirar o Destaque 264, que é um remanejamento da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está retirado o destaque. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Retirado o Destaque nº 

264. 
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Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

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

Parlamentares, Sr. Relator, antes de abordar o assunto do meu destaque — eram 

três, estou reduzindo-os a um, para facilitar a vida do Relator —, antes disso, com a 

disposição de construir um entendimento com o Deputado Gaguim, com o Deputado 

Molon e com os partidos que eles representam — tenho certeza de que é também 

essa a disposição do Relator —, eu quero propor ao Relator que nós façamos um 

gesto que mostre o consenso desta Comissão quanto a que nós não somos pela 

criação indefinida de cargos. É claro que nós entendemos que terá que ser feito 

remanejamento. Assim, proponho que S.Exa. o acolha, no mesmo padrão que vem 

acolhendo: uma janela de 2 milhões. O destaque apresentado por eles é bem maior, 

mas a sinalização viria com uma janela de 2 milhões. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual é o número do destaque? 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - É o Destaque nº 294. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ele é da Mesa da Câmara. 

Com essa sinalização, nós estaríamos pactuando que nós concordamos com 

que haja o remanejamento. Isso, no máximo, faria a adequação no remanejamento 

de alguma questão. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estão aprovados 2 milhões de 

reais, para haver uma janela, mas não se estão criando cargos. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ótimo! Está claro. 

Agora eu apresento a V.Exa. o meu destaque. Eram três, mas vou me limitar 

a apresentar um — creio que V.Exa. o tenha atendido —, o 252, sobre a matéria do 

Tribunal Superior Eleitoral, sobre os servidores dos cartórios eleitorais. 

Nós fizemos um destaque para destinar o recurso. A princípio, a retirada seria 

de recursos, se não me engano, da ANEEL. V.Exa. ficou de analisar a possibilidade 

de contemplar esse destaque, que resolve a questão do Tribunal Superior Eleitoral e 

dos servidores, que já têm o direito legal: a lei foi aprovada — é um direito deles, 

dentro de suas carreiras —, mas não está sendo cumprido pela Justiça Eleitoral. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Os seus Destaques são os de nºs 

252, 254 e 253, é isso? 
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sim, mas é do 252 que eu estou 

tratando agora. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim, mas o 254 e o 253 V.Exa. 

está retirando? 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estou. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está bem. Estou confirmando para 

não faltar depois na nossa conta. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sim. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Domingos Sávio, como 

V.Exa. sabe, este é um assunto especial, porque a lei já havia sido autorizada e já 

havia sido iniciada a sua implementação. Então, para que não haja prejuízo, nós 

abriremos uma janela de 2 milhões, e o Governo fará a recomposição, porque, afinal 

de contas, trata-se de uma inadequação da conduta da proposta orçamentária para 

a Câmara dos Deputados. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Agradeço a V.Exa. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Há dois últimos oradores 

inscritos. 

Antes, tem a palavra o 1º Vice-Presidente, o Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual o número do destaque? 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - São os destaques nºs 277, 280 e 186. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Eu peço aos Deputados 

Beto e ao Deputado Valtenir que nos ajudem. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - O Destaque nº 277 é da bancada de 

Minas Gerais e se refere a recursos para serem aplicados nas universidades 

federais de Minas Gerais. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu preciso da cópia dos 

destaques, por favor, mas pode prosseguir, que eu vou anotar. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Trata-se de emenda da bancada de 

Minas Gerais destinada à Universidade Federal de São João del-Rei que, de fato, 

será distribuída por todas as universidades federais. Então, trata-se de atender a 

educação superior. A emenda era de 100 milhões, mas foi atendida parcialmente. 
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Eu solicito que, na medida do possível, possa se fazer um incremento para essa 

ação. 

O Destaque nº 280 é, igualmente, da bancada de Minas Gerais. Trata-se de 

recurso para a segurança pública, para a Polícia Militar — equipamentos, etc. —, 

haja vista o índice de violência que nós temos no Brasil todo, logo também em Minas 

Gerais. Então, eu solicito a recomposição. 

O Destaque nº 186, de minha autoria, é uma solicitação do meu Líder, o 

Deputado Rogério Rosso, no sentido de recompor parcialmente recursos do Tribunal 

de Justiça de Brasília, que foram cortados em 34%. Era, inicialmente, previsto um 

orçamento de 323 milhões, houve um corte de 111 milhões e meio e, portanto, 

esses recursos foram reduzidos a 211 milhões. 

Então, existe uma solicitação. Trata-se do Tribunal de Justiça da Capital 

Federal, que é emblemático para o Brasil. Estamos falando de recursos para o seu 

funcionamento. 

Portanto, solicito também ao Relator que, na medida do possível, faça o 

atendimento parcial dessa demanda, que resulta de pedido do Deputado Rogério 

Rosso, que é também do Senador Hélio José, que está aqui, e de toda a bancada 

do Distrito Federal. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Tribunal de Justiça de Brasília — 

não falo do TRF da 1ª Região — já foi atendido, como V.Exa. mesmo citou. Foi 

pedido do Líder da bancada, o Deputado Rogério Rosso, e também seu. Então, 

esse destaque já está parcialmente atendido. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - E há o Destaque nº 184. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Do Senador Hélio, coordenador da 

bancada. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - E Senador por Brasília. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quando ao Destaque nº 277, da 

bancada de Minas Gerais, eu vou rejeitá-lo. Nós iremos buscar aqueles 300 milhões 

que alocamos no Ministério da Educação: visitaremos o Ministro Aloizio Mercadante 

e vamos pedir o atendimento dessa emenda e de 5 milhões para a segurança de 

Minas Gerais, que eu sei ser uma necessidade prioritária neste momento. 
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A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra o 

Deputado Evair de Melo e, em seguida, o Deputado Pompeo de Mattos. 

(Não identificado)  - Muito bem, Relator. Eu tenho que concordar que é um 

momento de austeridade. Vamos dar a nossa colaboração. Estamos de acordo. 

O SR. DEPUTADO EVAIR DE MELO - Sr. Relator, o Destaque nº 49 também 

trata desse assunto e foi amplamente discutido pela Casa e por esta Comissão. Ele 

trata do TRT do Espírito Santo. 

Dado o momento por que passamos, dada a importância que o órgão tem, 

que seus colaboradores têm, queríamos apresentar carinhosamente a V.Exa. este 

destaque, para que pudesse acatá-lo, dada também a importância da entidade para 

o bom arranjo econômico e funcional do Estado do Espírito Santo. 

Peço a V.Exa. que acate o Destaque nº 49 e aproveito também para 

agradecer-lhe o carinho de ter agraciado o Seguro Rural em outro destaque, bem 

como pelas emendas para o nosso querido Estado do Espírito Santo. 

Peço carinhosamente a V.Exa. que acate o Destaque nº 49. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Eu vou acatá-lo igualmente, como 

a todos os demais. O GND 3 já foi acatado, por ocasião da distribuição dos 220 

milhões, e, no GND 4, eu vou acatar integralmente a sua solicitação. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Para encerrar a sessão, 

nós vamos ouvir o Deputado Pompeo de Mattos. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu ainda tenho que dar parecer 

sobre os destaques do Deputado Wellington Roberto. 

A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. vai apresentá-lo 

ao final. 

Tem a palavra o Deputado Pompeo de Mattos. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Sra. Presidente, Sr. Relator, na 

verdade, eu apresentei três destaques e subscrevi o destaque da Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende, que já foi atendido. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Quais são os números? 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Um destaque foi relativo ao 

Bolsa Família, apresentado juntamente com a Deputada Flávia Morais, e também foi 
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atendido. Os outros dois destaques eram relativos aos Tribunais Regionais e aos 

Tribunais... 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Também foram atendidos. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Foram atendidos, mas eu quero 

a confirmação de V.Exa. de que o corte era de 90% no investimento e em torno de 

50% no custeio. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Foi de 20%. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Isso tudo ficou em 20%, 

linearmente para toda a Justiça? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, falo do custeio. Ficou igual 

para todos os convênios da Justiça Federal. 

O SR. DEPUTADO POMPEO DE MATTOS - Igual para todos. Então, foi 

acolhido no que diz respeito ao custeio. 

Eu quero concluir, Sr. Relator, agradecendo, naturalmente, e fazendo aqui um 

reparo a V.Exa.: V.Exa. é bem mão de vaca, bem mão fechada, mas tem a munheca 

muito firme. Eu estou aqui há 12 anos, 13 anos, e tinha visto um Orçamento tão 

dialogado e tão discutido; nunca tinha visto a votação de um Orçamento da maneira 

como foi votado o Orçamento de 2016: etapa por etapa. 

Encerro parabenizando a Senadora Rose de Freitas, que soube construir 

esse Orçamento. Nós homens mais brigamos do que nos entendemos, já S.Exa. 

organiza, coloca em ordem a Casa. Ninguém poderia ter nos conduzido com mais 

generosidade, carinho e respeito. 

Parabéns à Presidente Rose! Estão todos de parabéns, mas principalmente 

S.Exa. e o Relator que, como eu disse, é mão de vaca, mas é munheca firme. 

Fizeram um grande Orçamento para o ano que vem. 

Muito obrigado. 

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

Pompeo de Mattos. 

Vou conceder a palavra ao Relator, para fazer o parecer coletivo.  

(Não identificado) - Há mais gente para falar, Presidente. 

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

Eu gosto tanto de V.Exa., mas o esqueci, porque V.Exa. é muito quietinho. 
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Há ainda o nosso destaque, 

Relator. 

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

Deputado Nilto Tatto. 

O SR. DEPUTADO NILTO TATTO - Na verdade, eu tinha três destaques, 

mas priorizei o Destaque nº 231, que recoloca o texto que autoriza o Governo a 

usar, dentro dos limites já estabelecidos em lei, os recursos de excesso de 

arrecadação. 

Por exemplo, se houver superávit este ano, que no ano que vem ele possa 

utilizar esses recursos, dentro da lei. Isso facilitaria, do ponto de vista da gestão, 

melhorar a qualidade do gasto e também privilegiar empreendimentos e obras em 

andamento. 

Então, é uma questão de texto para, na verdade, melhorar e facilitar, do ponto 

de vista da gestão, a qualidade do gasto.  

Era isso, Deputado Ricardo Barros. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nós cortamos o excesso de 

arrecadação do Tesouro em várias autorizações de recomposição. Mantivemos o 

excesso de arrecadação de receitas próprias e vinculadas, que eu acredito que é o 

suficiente para se conseguir consolidar, até porque excesso de arrecadação por 

parte do Tesouro não vamos ter mesmo. 

Então, Deputado Tatto, eu gostaria de manter essas alterações, porque, no 

texto da LDO, nós fizemos alterações relevantes, e vamos discutir, em seguida, com 

o Deputado Paulo Pimenta, as emendas de texto. Aqui entrou a sua, 

antecipadamente, que é uma emenda de texto. 

Eu realmente gostaria de manter a vedação do uso do excesso de 

arrecadação do Tesouro Nacional para essas recomposições, mas, das receitas 

vinculadas e das receitas próprias, está autorizado o uso. 

Assim, vou dar parecer pela rejeição do seu destaque. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Relator Ricardo Barros, 

estou aguardando a sua decisão. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vou anunciá-la em seguida. 
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A SRA. PRESIDENTA  (Senadora Rose de Freitas) - Com a palavra o 

Deputado Hugo Leal. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sra. Presidente, eu queria agora fazer a 

defesa dos Destaques nºs 260 e 261, exatamente por se tratar de uma circunstância 

importante do ponto de vista da defesa, do ponto de vista também dos 

investimentos, e, obviamente, importante para a Costa Verde, região do Estado do 

Rio de Janeiro onde fica o Município de Itaguaí, onde fica uma das maiores 

construções da Marinha do Brasil e onde está o estaleiro que constrói uma das 

nossas principais armas, o submarino.  

E não é só isso, Sr. Relator: a recomposição desse recurso é fundamental até 

para que a obra não pare. A situação lá é extremamente delicada. A bancada fez um 

esforço, colocou recursos, mas esses recursos ainda continuam sendo insuficientes 

para manter o mínimo para que esse investimento não pare. Interrompê-lo vai 

significar, na região, que já tem um problema grave por causa da Sete Brasil, por 

causa do Estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, a demissão de 3 mil servidores. Se 

o estaleiro de Itaguaí fechar, mais de 2.500 pessoas serão demitidas. 

Dada a importância da obra, dados os investimentos que o Brasil já fez — a 

maior parte já foi feita, agora praticamente só faltam 40% —, se parar, será pior. Nós 

sabemos que a pior obra não é aquela que não começa, mas, sim, aquela que 

começa e para: esta fica muito mais cara. 

Então, este é o apelo que faço pela bancada, pelo comando da Marinha e, 

obviamente, pela área de defesa do Brasil. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sra. Presidente, eu só quero reforçar meu apoio, 

que também tenho a mesma emenda. 

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

Deputado Wellington Roberto. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Estou aguardando a decisão 

do Relator. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou dar parecer quanto aos 

Destaques nºs 260 e 261, do Deputado Hugo Leal. 

Deputado Hugo Leal, já foi atendida, com 30 milhões de reais, a construção 

do submarino nuclear, que foi dado como prioridade da Marinha. O Senador 
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Benedito de Lira e também o Deputado Izalci já tinham feito essa solicitação. Então, 

já a estou dando como atendida na votação que fizemos dos destaques atendidos 

parcialmente. 

Portanto, esse destaque já está atendidos no relatório. 

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Perfeito, Sr. Relator. 

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

Roberto, complete seu raciocínio. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Estou aguardando o parecer 

do Relator, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos ao parecer do 

Relator. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Congressistas, eu vou fazer, só para efeitos de checagem, a leitura dos destaques. 

Antes, pergunto: quem ainda não fez a defesa de destaque? 

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

Pimenta. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Tenho um destaque de 

recomposição. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Ainda há o meu destaque, Excelência. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Vamos ao destaque de 

recomposição do Deputado Paulo Pimenta e, depois, por último, aos de texto. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Só há, de recomposição, 

o destaque do Deputado Paulo Pimenta? 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Ainda há o meu destaque, Senadora Rose 

de Freitas. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Ilustre Relator, Deputado Ricardo 

Barros, os Destaques nºs 268 e 269 são do Ministério da Justiça relativos ao 

Orçamento dos Jogos Olímpicos. Um é sobre a segurança nos Jogos Olímpicos e o 

outro é sobre o trabalho que vai ser desenvolvido pela Polícia Federal, pela Polícia 

Rodoviária Federal, pela Força Nacional e por todas as entidades envolvidas na 

segurança dos Jogos Olímpicos. 
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Havia ainda um terceiro destaque, específico da Polícia Federal, mas entendi 

que a Polícia Federal tem mais possibilidades de, mais adiante, arrumar algum tipo 

de suplementação. Já no que diz respeito aos destaques relativos aos Jogos 

Olímpicos, acho que seria importante que nós recompuséssemos os recursos de 

alguma maneira. Juntos, eles tiveram um corte de 100 milhões. 

Não sei se V.Exa., Sr. Relator, chegou a analisar de fato a relevância desse 

caso específico — falo dos Destaques nºs 268 e 269. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quando ao destaque relativo à 

Polícia Federal, foram recompostos 38 milhões. Isso já estava na votação dos 

destaques parcialmente atendidos. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. fala do 268? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Falo do destaque da Polícia 

Federal. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Os Destaques nºs 268 e 269 não 

dizem respeito à Polícia Federal. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Paulo Pimenta, eu fiz 

uma recomposição para a Polícia Federal, por conta das operações que estão sendo 

feitas. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O.k., mas eu não destaquei esse 

destaque, que é o 265. Eu destaquei o 268 e o 269. Este que V.Exa. recompôs é o 

265. Eu não o destaquei. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O custeio dos órgãos do Executivo 

foram cortados linearmente, nessa última penada que nós demos, em 10,94% para 

todos os órgãos do Poder Executivo. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - É tudo relativo aos Jogos Olímpicos. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vou acatar, por conta dos Jogos 

Olímpicos, 10 milhões em cada um dos seus destaques. Está bem? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Dez milhões em cada um? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Os Jogos Olímpicos são 

prioridade. Eu estou atendendo também alguns do Ministério do Esporte que me 

foram solicitados. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Agradeço a V.Exa. a sensibilidade. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2753/15  16/12/2015 
 
 

 169

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Falta o parecer sobre o 

pedido do Deputado Wellington Roberto. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então vamos ouvir o Deputado 

Wellington Roberto e o Senador Hélio José. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu já fiz a defesa 

anteriormente. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Quanto ao destaque do 

Deputado Wellington Roberto, falta o Relator dar sua decisão. 

Peço ao Senador Hélio José que aguarde, porque, como dizem, os últimos 

serão os primeiros. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ  - Está bem. 

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

Roberto, falta o Relator falar. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sra. Presidente, eu estou ouvindo 

o Senador Hélio José e depois ouvirei o Deputado Wellington Roberto. Falarei por 

último. 

O SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ - Portanto, o meu destaque é o de nº 218, 

que trata do Ministério Público Federal, que hoje deu uma importante contribuição 

para o Brasil. O Ministério Público Federal está pedindo uma recomposição de 156 

milhões de reais. Parece que já houve o acatamento parcial desse destaque. 

Além disso, eu conversei com o Presidente do TJDFT, que mandou os 

agradecimentos pelos 20 milhões de reais como recomposição. 

Também, Sr. Relator, falo em nome do Senador Valdir Raupp, que está 

agradecendo o acatamento parcial das seguintes emedas de sua autoria: 

desenvolvimento do cargueiro tático militar de 10 a 20 toneladas (Projeto KC-X) para 

o SISFRON, do Comando do Exército; e implantação de estaleiro e base naval. 

Eu e o Senador Valdir Raupp agradecemos a V.Exa. Muito obrigado. 

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

para a conclusão do seu parecer. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para o Ministério Público Federal 

foi recomposto o valor de 70 milhões de reais, por conta daquela equidade de 

cortes.  
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O Judiciário teve uma média de cortes de 20% e o Ministério Público ficou 

com uma média de 10%. Conforme eu já havia explicado no início do meu relatório, 

há necessidade de que a colaboração do Ministério Público da União para o ajuste 

fiscal seja menor, em função do grande esforço que ele fazendo nas operações de 

investigação. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Deputado Ricardo Barros, como ficou 

o total de recursos para todos os TRTs? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para quem? 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Para os TRTs. Só para informação, 

V.Exa. lembra qual foi o total? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para os TRTs foram acatados 220 

milhões de reais, porque havia sido cortado... 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Mas quanto havia de custeio? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Para os TRTs, o corte foi de 1,5 

bilhão de reais. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Isso era 50%. Então, era mais ou 

menos de 3 bilhões de reais o total previsto. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não. O corte total foi de 1,5 bilhão 

de reais, sendo 90% de investimento e custeio. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sr. Relator, o Deputado 

está querendo saber de quanto foi o custeio. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Havia um custeio da ordem de 1 

bilhão de reais.  

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Era 1 bilhão de reais para todos? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Esse custeio foi cortado e 

teve uma parte recomposta, no valor de 220 milhões de reais. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Relator, já está sendo distribuído o voto? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, esse voto é sobre aquilo que 

nós já votamos, os que tinham parecer contrário. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Ressalvados os destaques. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ressalvados os destaques. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Os meus estão todos rejeitados. Mas aí foram 

aprovados? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Isso é porque este é o meu 

voto. 

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

entender a dinâmica aqui no plenário. Posso até falar que V.Exa. destacou o de nº 

118. Não é isso? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, os de nºs 117 e 118. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Pois então, o Relator já 

deu o parecer, que V.Exa. acompanhou. Este papel que aí está é o que estava lá em 

cima e está sendo distribuído. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, não é o voto, é o projeto de lei. 

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

votação... 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, Sra. Presidente, faltam 

dois destaques aqui. 

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

Wellington Roberto. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Wellington Roberto, o 

seu destaque de recomposição de custeio do Ministério do Transporte já havia sido 

atendido integralmente. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Sr. Relator. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - E o destaque da Emenda nº 12, da 

bancada da Paraíba, eu vou atender. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É o de nº 292. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Eu vou atender o Destaque nº 

292, com 9 milhões de reais. 

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Sr. Relator.  

Está aqui presente o Prefeito de Santa Rita, que também agradece, porque se 

trata de uma região que necessita muito dessa verba do Governo Federal. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Sr. Relator, há mais 

algum parecer? 
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Eu vou atender também o 

destaque do Deputado Paes Landim e do Presidente Renan Calheiros para o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com mais 10 milhões de reais de 

recomposição de custeio. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E quanto ao Senador 

Hélio José? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ao Senador Hélio José eu já havia 

atendido, bem como ao Deputado Wellington Roberto. 

Não há mais, Sra. Presidente, destaques de recomposição a serem 

discutidos. Podemos agora passar aos destaques de texto. 

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

destaques apresentados pelos autores. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Ainda há os de texto, Sra. 

Presidenta. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim. Foram discutidos os 

destaques de recomposição e ainda há os de texto. 

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

V.Exa. queria fazer uma consideração? 

O SR. DEPUTADO BETO MANSUR - Sra. Presidente, eu não faço parte da 

Comissão, mas estou na 1ª Secretaria, procurando pagar as contas. 

Eu havia feito um pedido ao Relator, porque houve uma série de cortes em 

relação às despesas da Câmara. Eu pedi ao Relator que me desse pelo menos 90 

milhões de reais, e S.Exa. acabou concordando comigo no sentido de liberar 70 

milhões de reais. Eu fiz esse acordo hoje à tarde com o Deputado Ricardo Barros, 

que é o Relator do Orçamento. 

Ocorre que foi apresentado aqui um destaque de separação e, desses 70 

milhões de reais, retiraram-se 23 milhões de reais para atender os futuros 

concursados de 2016. A Câmara está contratando agora porque tem recursos para 

fazer contratações da lista de concursados, já que o concurso vai se expirar no final 

de 2015.  

Para mim, é muito importante que se recomponham esses 70 milhões de 

reais. A Câmara tem uma série de contas a serem pagas, e eu não posso perder 
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esse valor. Eu já tinha pedido 90 milhões de reais, mas pelo acordo, ficaram de me 

dar 70 milhões de reais. Mas agora tiram 23 milhões de reais dos 70 milhões de 

reais, para destiná-los a futuros concursados? Não há como a Câmara concordar 

com isso, porque não vai ter como pagar os funcionários. 

Eu pediria o empenho do Relator e da Comissão no sentido de recomporem 

esses 70 milhões de reais. Se não houver condições de se fazer essa transferência 

ou cancelar o Destaque nº 120, que já foi aprovado pela Comissão, peço, então, que 

me deem 93 milhões de reais na rubrica do Destaque nº 284, em vez dos 70 milhões 

de reais.  

Esse é o pedido que a 1ª Secretaria está fazendo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu sugiro, Deputado Beto Mansur, 

que façamos, então, a reavaliação do remanejamento, porque o seu pedido foi 

atendido. Se quem pediu o remanejamento na Câmara não estava autorizado para 

tal, eu sugiro que nós reavaliemos essa decisão de remanejamento. 

O SR. DEPUTADO BETO MANSUR - Eu concordo com V.Exa., Sr. Relator, 

porque nós fizemos um acordo quando eu apresentei toda a série de contas que a 

Câmara tem a pagar. Já houve um corte muito grande para a Casa, pois foram 

acordados 70 milhões de reais.  

No entanto, quando a matéria veio para cá, a Comissão acabou mudando 

aquilo que foi acordado com o Relator. Desculpe-me, não dá para concordar.  

Eu pediria que houvesse uma reavaliação disso: ou aumentaria de 70 para 93 

milhões de reais ou cancelaria esse destaque, o que não sei se é possível. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu proponho a reavaliação do 

destaque de remanejamento que foi feito aqui. Se quem o fez não estava 

autorizado... 

O SR. DEPUTADO BETO MANSUR - Não estava autorizado a fazê-lo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, a Câmara dos Deputados 

precisa... Eu sugiro que nós que façamos uma votação. 

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

de quem é o destaque. Quem compareceu aqui? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O destaque é do Deputado Danilo 

Forte. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Compareceram o 

Deputado Danilo e o Deputado Alex Canziani. Quem esteve aqui falou por quem? 

Aqui não se pode... 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - O destaque do Deputado Alex 

Canziani é outro, Sra. Presidente. Esse é o Destaque nº 120, do Deputado Danilo 

Forte. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em virtude da ausência 

do Deputado, vamos passar à votação dos relatórios apresentados. 

Peço ao Relator que conclua. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sra. Presidente, quero fazer só 

uma observação, porque há um erro aqui: o Relator acatou parcialmente o Destaque 

nº 294, mas aqui ele ainda está pela rejeição. Eu só queria consignar isso. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Veja bem, Deputado Alessandro 

Molon, o relatório que V.Exa. têm em mão traz a decisão do Relator. Foi aprovada 

aqui a decisão do Relator, com os destaques pela rejeição do Relator, ressalvados 

os que foram para votação individual. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Destacados em plenário. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Perfeito. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Por isso ele aí está rejeitado. Mas 

ele foi retirado, e essa votação refere-se aos destaques que estavam pela rejeição e 

que não foram retirados. 

O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Obrigado. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou pedir ao Deputado Beto 

Mansur que procure o Deputado Danilo Forte, enquanto nós tratamos dos destaques 

de texto com o Líder Paulo Pimenta. 

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

esclarecimento final: todos aqueles destaques... 

Deputado João Carlos Bacelar... 

(Não identificado) - Sra. Presidente, peça ordem aqui! O Deputado João 

Carlos Bacelar veio só para perturbar o ambiente aqui. 

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

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sra. Presidenta... 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deputado, eu vou 

encerrar os trabalhos.  

Deputado Domingos Sávio, V.Exa. quer falar? 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidente, eu só quero ter a 

clareza de que iremos concluir a votação. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos concluir a 

votação agora. Eu apenas não posso aceitar inscrições ad infinitum do Plenário, 

para que fiquem falando o que já falaram.  

Quero dizer que tratamos aqui de todos os destaques, que tiveram 

atendimento global, ou atendimento parcial, ou rejeição pelo Relator, que tem a 

palavra final.  

É esse relatório feito verbalmente, que traz o atendimento a cada um, que eu 

gostaria de colocar agora em votação, para concluir os nossos trabalhos. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Peço a palavra para uma questão de 

ordem, Sra. Presidente. 

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

Deputado Hildo Rocha, para uma questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Sra. Presidenta... 

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

Pimenta, a questão de ordem tem preferência. 

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

informação do Relator Ricardo Barros. 

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

Barros, eu peço a sua atenção. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sr. Relator, nós tiramos 1 bilhão de 

reais das emendas de bancada para a saúde? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, Deputado, nós tiramos 500 

milhões de reais, porque, quando fizemos o acordo de Liderança — eu já expliquei 

isto —, pegamos o valor total de atendimento de bancada.  

Ocorre que as emendas impositivas não podem ser cortadas. Então, nós 

cortamos 500 milhões de reais do saldo e colocamos para o atendimento à questão 
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da zika vírus, porque não podemos cortar parte das emendas de bancada, que são 

impositivas. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Sim, mas não era 1 bilhão de reais? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Era. Mas não foi possível cortar, 

infelizmente. E eu não posso cortar mais de 10% do que foi atendido pelos Relatores 

Setoriais. 

O SR. DEPUTADO HILDO ROCHA - Então, desses 500 milhões de reais, 

ficaram só 471 milhões de reais? 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, ficaram 500 milhões de reais, 

porque depois eu atendi o destaque do Deputado Izalci, de recomposição das 

Forças Armadas. Isso está no destaque dele mesmo, com fonte nossa, vinda de 

novos cortes que farei linearmente.  

Srs. Parlamentos, para atender tudo o que está aqui e todo mundo poder 

fazer caixa., vai haver um novo corte linear.  

Portanto, infelizmente não houve como atender aquela solicitação. 

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

Deputado Paulo Pimenta, para alteração de texto. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sra. Presidenta, peço que 

comecemos pelo Destaque nº 23.  

Deputado Ricardo Barros, comecemos pelo Destaque nº 23. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Estamos tratando de 

emendas de texto. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O Destaque nº 23 está tentando 

recompor a situação de hoje do Orçamento Geral, sobre a questão de anulação 

parcial e limitada dos objetos que são anulados.  

Eu quero pedir a V.Exa. que seja o valor seja recomposto para 20%, e não 

10%, para que possamos ter uma flexibilidade maior na execução orçamentária. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Srs. Deputados, Deputado Beto 

Mansur, eu vou pedir muito atenção dos senhores agora, porque nós estamos 

tratando dos destaques mais importantes a serem votados aqui neste plenário.  

Estamos tratando da autorização que damos ao Executivo para 

remanejamento de valores no Orçamento. Portanto, trata-se de uma terceirização da 
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nossa prerrogativa de decidir onde são gastos os recursos que arrecadamos. Eu já 

tratei disso anteriormente, por isso os senhores já sabem o meu posicionamento. Lá 

no início dos debates, eu pedi apoiamento para que retomássemos ao Parlamento a 

prerrogativa de autorização da despesa da União.  

O Deputado Paulo Pimenta está pedindo uma alteração no meu relatório. 

Neste ano de 2016 e nos anos anteriores, o Governo tinha autorização de 

20% para recompor e anular dotações por subtítulo. Ele podia remanejar 

especialmente o custeio e demais investimentos de todo o Orçamento. Ou seja, ele 

tinha a liberdade de pegar 20% do que aprovamos aqui, cortar e aplicar em outro 

lugar.  

Eu reduzi esse percentual para 10%, como era anteriormente. Ou seja, o 

percentual tradicional da nossa delegação era de 10%, mas depois foi passado para 

20%. Eu estou retornando a 10% a autorização da anulação por decreto, por ato do 

Executivo, das decisões tomadas no Orçamento. 

Portanto, o meu voto... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Relator, antes de V.Exa. dar o 

voto, eu só gostaria de chamar a atenção dos Srs. Parlamentares para a seguinte 

questão: se nós reduzirmos esse remanejamento para 10%, cada mudança terá que 

vir para cá. Correto? Nós votamos, hoje no Plenário, PLNs que estavam aqui há 

meses. Então, percebam o seguinte: se nós formos limitar em 10%, cada mudança 

terá que vir para cá, mas não será analisada. Hoje, na sessão do Congresso, nós 

votamos dezenas de PLNs. Vejam que nós estamos criando uma situação que, na 

prática, vai fazer com que venham muito mais PLNs do que o necessário, quando 

não estamos dando conta nem dos que estão vindo agora. 

Do meu ponto de vista, o que seria uma medida adequada — se isso fosse 

possível? Deveríamos colocar um dispositivo para que esses PLNs fossem 

analisados num prazo “x”, para garantir que houvesse celeridade do ponto de vista 

da administração pública. Se for estabelecida uma limitação de 10%, não se 

analisará o PLN, que passará o ano inteiro parado aqui. 

Portanto, eu estou sugerindo — e isso me parece razoável — que 

estabeleçamos para nós mesmos a regra de que esse PLN seja analisado dentro de 

um prazo “x”. Senão, vamos burocratizar a gestão pública e, por culpa da nossa 
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incapacidade de votar rapidamente na CMO e no Congresso, tornar praticamente 

inexequíveis algumas decisões que são fundamentais para o Governo. 

Parece-me razoável o que estou aqui propondo a V.Exas. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deixemos o Relator falar 

sobre esse assunto. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sobre esses dois pontos, Sra. 

Presidente, eu gostaria que V.Exa. permitisse, embora estejamos na votação de 

destaques, que pudéssemos fazer um debate aqui, porque são questões 

fundamentais. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Isso também vale para o Legislativo 

e para o Judiciário. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Isso.  

E como são destaques diferentes, mas que tratam da mesma tese, eu 

gostaria que o Deputado Paulo Pimenta já falasse também do Destaque nº 24. Nós, 

então, deliberaremos em conjunto, porque eles tratam da mesma tese. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Perfeito. Eu vou explicar para os Srs. 

Parlamentares o Destaque nº 24, uma vez que houve o pedido do nosso Relator. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - V.Exa. tem a palavra, 

Deputado Paulo Pimenta. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O Destaque nº 24 trata do PAC. O 

que ocorre? Hoje a possibilidade de remanejamento do PAC é global. O.k.? Mas há 

uma tese defendida pelo Relator de que isso dá uma liberdade, digamos, excessiva 

ao Executivo para remanejamento das prioridades do PAC. Perfeito! Vamos partir de 

que essa premissa seja correta. 

O que S.Exa. está propondo? Que se possa movimentar só dentro da mesma 

ação. Percebam o seguinte: nós temos inúmeras obras, e se formos recompor um 

recurso para uma obra que está andando com mais celeridade, vamos ter que tirar 

um pouquinho de cada uma.  

Talvez nós possamos encontrar uma solução que não dê ao Executivo uma 

facilidade tão grande como a que ele tem hoje, mas que também não crie um 

mecanismo que amarre totalmente a gestão da coisa pública.  
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Eu não estou aqui propondo que se dê cheque em branco a ninguém. O que 

estou propondo é que haja mecanismos que não sejam travas para o funcionamento 

da administração pública. Imaginem os senhores uma obra do PAC em que é 

preciso fazer um remanejamento acima desse valor. Se o pedido de remanejamento 

vier para do Congresso, nós só vamos votá-lo em dezembro. E a obra do PAC vai 

ficar o ano inteiro sem remanejamento? Essa obra vai parar! 

Portanto, eu quero aqui chamar a atenção dos senhores para que criemos, 

nessa redação que vamos votar, um mecanismo que, ao mesmo tempo em que não 

dê um cheque em branco ao Governo, não se torne um empecilho para a já 

burocratizada e difícil gestão do dinheiro público. 

Essa é a minha preocupação. É para isso que eu gostaria de chamar a 

atenção aqui de V.Exas. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Sra. Presidente, peço a palavra para 

contraditar. 

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

palavra ao Relator. Nós não vamos coletar as informações necessárias para que 

S.Exa. se posicione. Não é necessário. É uma posição do Governo, que está aqui. 

Nós não temos que debater a favor ou contra, porque é o Relator que vai decidir. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou dar, Deputado Paulo 

Pimenta, como já havia anunciado antes e, da mesma forma como fiz para o Bolsa 

Família. Esta é uma convicção pessoal que tenho: de que se trata da nossa 

prerrogativa parlamentar.  

Nós, eu não sei por que razão, terceirizamos a execução orçamentária para o 

Executivo. O limite de remanejamento que o PAC tem hoje é de 30% do seu total. 

Isso significa que, dos 28 bilhões de reais que nós autorizamos do PAC, nós damos 

9 bilhões de reais de autorização.  

O que representa isso na verdade? Representa que, se toda essa nossa briga 

aqui, para ganhar mais 10 milhões, mais 20 milhões ou mais 50 milhões de reais 

para recompor a emenda, tudo isso que nós fizemos aqui, o Ministério do 

Planejamento, o GEPAC pode, por uma portaria, por uma decisão administrativa, 

desfazer. Algo em que nós brigamos para pôr 100 milhões de reais pode virar zero e 

algo que não foi aprovado aqui, que foi rejeitado pode virar 100 milhões de reais.  
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Então, eu não consigo, não me cabe... Eu sei que estamos provocando 

dificuldades ao Executivo. Por que estamos provocando dificuldade ao Executivo? 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Relator, com essa boa vontade 

que V.Exa. sempre tem de ouvir os argumentos, eu quero chamar a atenção de 

V.Exas. para o fato de que, no primeiro destaque, há também despesas obrigatórias, 

transferências para Municípios e para Estados que ficarão vinculadas à aprovação 

do PLN.  

O que me preocupa é que a vida real tem revelado que um PLN leva às vezes 

8 meses, 9 meses para ser votado. Nós acabamos votando os PLNs só na última 

sessão do ano.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Isso é culpa do Governo. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É verdade. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não é culpa do Governo, senhores. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - É culpa do Governo, que não coloca a maioria 

aqui na Casa. Ele tem que valorizar isso aqui. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Por favor, os PLNs que chegaram 

aqui ao final de novembro foram votados. 

(Não identificado)  - Vamos votar!  

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu quero só completar o meu 

raciocínio.  

O que pretendo preservar com essa proposta que faço? Primeiro, o 

remanejamento de 10%, que já era do Governo, ampliou-se para 20%, e estamos 

votando a 10%. Isso também não é nenhum fato novo. É novo para este Governo, 

mas não para o Estado brasileiro. O remanejamento de 30% do PAC representa o 

quê? Que, conforme a decisão que nós tomamos aqui, de colocar os recursos no 

Orçamento, onde nós aportamos 10 milhões de reais, o Governo pode levar a 13 

milhões de reais ou trazer a 7 milhões de reais. Mas ele não pode desfazer a 

decisão do Congresso nem dobrar ou triplicar aquele valor, até porque na LDO 

também nós restringimos o número de subtítulos do PAC.  

Vejamos que historicamente vinham 1.500 subtítulos do PAC e eram 

acrescidos mais 500 durante o ano. Então, agora nós limitamos a 10% os ingressos 

e retiradas das prioridades. É claro que nós estamos fazendo com que o Governo 
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planeje melhor, com que o Governo pense melhor no que vai propor na peça 

orçamentária.  

Portanto, este primeiro ano de transição vai ser um ano mais complexo, 

porque os Ministérios estavam acostumados a nem prestar atenção no que 

mandavam para o Orçamento: depois iam lá, conversavam com o GEPAC, trocavam 

tudo e resolviam o problema. Não vai mais ser assim.  

Se os PLNs não são votados aqui na Comissão de Orçamento, é porque o 

Governo trata mal os Parlamentares. O meu relatório mostra para os senhores que 

só foram executadas 1,1% das emendas coletivas, que são decisões conjuntas: há 

coordenador de bancada; há reunião de bancada; o governador vem à reunião de 

bancada; há disputa no voto para ver se vai ser atendida essa ou aquela região, 

essa ou aquela obra. Mas, simplesmente, o Governo dá de ombros para a decisão 

do Parlamento.  

Então, eu peço aos senhores apoio para o texto que proponho, peço boa 

vontade para termos, no ano que vem — não seremos nós na Comissão do 

Orçamento, mas os nossos partidos —, celeridade na aprovação das matérias. 

Agora, se continuarmos a empenhar as emendas individuais nos últimos dias 

do ano e a não empenhar as emendas de bancada e de Comissões, certamente os 

PLNs vão dormir aqui na Comissão de Orçamento, porque é uma questão de 

reciprocidade de tratamento. Trata-se exclusivamente disso. 

Há mais uma coisa que eu quero lembrar aos senhores. Eu estou falando, 

desde o início, de Orçamento enxuto. Lembram-se do que eu falei? “Vamos fazer o 

Orçamento justo.” Se nós colocarmos o Orçamento exatamente conforme o que vai 

ser arrecadado, o Governo terá que fazer só aquilo que nós autorizamos. Se nós 

fizermos um Orçamento mais inchado como fizemos esse aí — em 100 ou 120 

bilhões de reais que não serão arrecadados —, o Governo escolherá o que quer 

fazer e nós estaremos abrindo mão da nossa prerrogativa. 

Sem críticas, eu registro que nós estamos num momento de transição. E peço 

que, no próximo momento, o Relator-Geral do Orçamento do ano que vem não 

aceite fazer emendas de Relator e que o Plenário não o contrarie, porque aí o 

Governador vai ter que vir aqui à reunião da bancada, o Prefeito vai ter que vir aqui 
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à reunião da bancada, o Ministro vai ter que vir aqui às Comissões, para acertar o 

Orçamento. Se não for assim, não haverá Orçamento.  

Eu acho que isso valoriza o conjunto da obra, valoriza os Parlamentares que 

não pertencem à Comissão de Orçamento, mas que votam nas bancadas e que 

votam nas Comissões. 

Portanto, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores. Vou votar pela rejeição 

dos destaques, para manutenção do texto que está proposto: 10% de 

remanejamento em todas as rubricas; e no PAC, 30% limitados por subtítulo. 

Eu peço o apoiamento dos senhores. Vamos à votação. 

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

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Relator, V.Exa. pretende pedir 

verificação se eu ganhar a votação? 

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

Pimenta, sinceramente, ele já deu o parecer. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu não pedi no Bolsa Família e 

não pedirei nessa. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O Relator já deu o 

parecer. Vamos votar. Todos estão exaustos. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Agora é que o Governo está se 

entendendo com o Vice-Líder e o Líder. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sra. Presidente, nós temos a 

liberdade e a lealdade para fazer esse tipo de pergunta. 

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

esse o procedimento que aqui aconteceu. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Mas nós vamos ter que votar. 

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

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

(O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Não há quórum para votação. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Há quórum. O quórum é o do livro. 

O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Não, mas eu vou pedir verificação. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Ah, não acredito, não 

acredito! 
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O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - É por isso que eu estou perguntando. 

(Não identificado) - Deputado Edmar Arruda, nós não vamos solicitar 

verificação. 

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

votação o parecer do Relator. 

(Não identificado) - Será simbólica. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu quero dizer o seguinte, Sra. 

Presidente: veja bem, eu jamais, a essa altura dos acontecimentos, faria qualquer 

coisa para comprometer esta reunião. Certo? Eu estou fazendo aqui uma 

ponderação a V.Exa., trazendo uma preocupação que me parece razoável. Agora, 

se não dá, não dá. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Não dá, não dá! 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Permita-me fazer uma ponderação, 

Sra. Presidente.  

O próprio Relator propôs que houvesse o mínimo de debate. Quero só 

tranquilizar um pouco o Líder do Governo, Deputado Paulo Pimenta, que coloca, por 

exemplo, que as transferências estão restritas a 10% e que estariam restritas 

inclusive as transferências para Estados e Municípios.  

Quem assessorou S.Exa. não leu o art. 4º da lei, que elenca mais de 30 

exceções. Dentre essas exceções estão as transferências, que são de até 100%. 

Então, são situações que não vão engessar o Governo. 

Registro outra coisa para tranquilizar S.Exa. Nós temos que evoluir. Este 

Congresso não apreciava veto e tinha o seguinte conceito: “Não tem jeito porque, se 

formos apreciar vetos, nós não vamos andar”. Felizmente, na Legislatura passada, 

nós tomamos a decisão de que tínhamos que apreciar os vetos, e hoje não há 

nenhum veto trancando a pauta. Nós vamos votar daqui a pouco na sessão do 

Congresso e não estamos com nenhum veto trancando a pauta. Portanto, os PLNs 

serão votados.  

O Governo tem que ter uma relação com o Congresso em que construa, se 

não uma maioria, pelo menos uma relação de harmonia. 

Portanto, eu acho que o Relator foi extremamente feliz. Desde o início S.Exa. 

havia nos alertado sobre isso. E nós votamos consensualmente com esta premissa 
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de que seriam 10% para todas as rubricas e seriam 30% por obra do PAC — 30% 

por obra! Ainda fica essa prerrogativa. 

Portanto, nós votaremos com o Relator. 

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

passar à votação.  

Aqui não há perdedores nem vencedores, aqui há um Relator muito 

consciente dos seus deveres. É a primeira vez que nós podemos dizer que nós 

estamos um pouco mais eretos, nós estamos com a cabeça menos baixa, nós 

estamos menos subservientes. Esta Casa tem que se fazer ouvir. 

Às vezes, numa atitude como essa, pensa-se imediatamente — o que é 

natural se pensar como Líder do Governo — que está sendo cerceada a capacidade 

de mobilização do Governo em relação aos itens. Esta Casa já foi cerceada ao longo 

de muitos anos. Portanto, o certo é votarmos e reconhecermos o trabalho e o 

avanço que aqui se construiu com o apoio da Oposição e com a sustentação do 

partido do Governo. 

Vamos ao voto. Vamos colocar em votação na Câmara. (Pausa.) 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Deixemos o Relator 

apenas ouvir a votação final. Eu acho que ele merece isso. 

Vamos colocar em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Relator 

em relação ao texto, que é pela rejeição. 

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

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - (Riso.) Desculpe-me, eu 

tenho que rir, porque ele já votou antes. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Sra. Presidente, V.Exa. está 

colocando em votação o meu destaque, não é? 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - O destaque de V.Exa. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - O meu destaque que V.Exas. 

pretendem derrotar. É isso? 

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

dizer, eu não. 
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O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Vou lembrá-los, no ano que vem, do 

que eu fiz em setembro e que foi ignorado por V.Exas. 

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

em votação (riso)... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Cada vez que houver um problema, 

eu vou lembrar V.Exas. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - E nós lembraremos 

V.Exa. do prejuízo que esta Casa já teve por conta de outros avanços que se deram 

ao Governo.  

V.Exa. tem o parecer pela rejeição. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Eu sofro bullying, eu sofro bullying 

nesta Comissão. 

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

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Não, Deputado Paulo 

Pimenta, vamos embora. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Em votação na Câmara 

dos Deputados. 

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

Aprovado. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

tardiamente, depois do voto. V.Exa. votou a favor.(Risos.) V.Exa. votou a favor. Não 

deu tempo. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Vamos votar, Sra. 

Presidente. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

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

votou. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Vamos votar, Sra. Presidente. 

(Não identificado)  - Vamos ao próximo item. 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - Literalmente nós fomos atropelados 

aqui. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, eu declarei o 

resultado e V.Exas. ficaram imóveis. (Riso) 

O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU  - Foi o resultado mais rápido da noite. 

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

destaques em votação. 

Vamos colocar em votação no Senado Federal. 

Se o Senado o aprova, os Srs. Senadores permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

Vamos colocar o segundo destaque, de nº 24, em votação. 

Se a Câmara dos Deputados o apoia, os Srs. Deputados permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 

Aprovado, novamente com o apoiamento dos dois Deputados do PT. 

Agora em votação no Senado Federal. 

Aqueles que o aprovam permaneçam como estão, conforme o parecer do 

relatório, que foi pela rejeição. 

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

que fosse feita a votação em globo dos destaques, na forma do parecer do Relator 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Do parecer apresentado 

em plenário. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Todos os destaques, na forma do 

parecer do Relator. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Não, não todos. A 294 

foi aprovada aqui. 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Meu Deus! 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Trata-se do parecer dele! 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sim. Agora eu estou falando de 

todos, individuais e coletivos. 

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

proferidos no plenário sob o auspício de V.Exa. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sob o hospício. 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Vamos colocar em 

votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.) 

Aprovados. 

Em votação no Senado Federal. (Pausa.) 

Aprovados. 

Estamos aqui agradecendo e aplaudindo o Relator. (Palmas.) 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM  - Muito bem! 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. DEPUTADO CAIO NARCIO - Parabéns a V.Exa., Sra. Presidente! 

V.Exa. entregou a peça orçamentária como combinado no começo desta sessão. 

Parabéns ao Relator!  

Fazia muito tempo — na primeira sessão eu disse isto — que nós não 

tínhamos um Orçamento aprovado no mesmo ano. Parabéns a V.Exa. e parabéns 

ao Relator! 

Só quero lamentar que o Governo continue fazendo esse teatro com relação 

ao Bolsa Família. Quem apoiou o Bolsa Família aqui fomos nós. 

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

provocação. Sem provocação.  

Deputado Paulo Pimenta, peço que desconsidere isso. Não há necessidade 

de provocação. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. DEPUTADO CARLOS HENRIQUE GAGUIM - Sra. Presidente, só 

quero agradecer à assessoria da CMO. Parabéns à assessoria de V.Exa., parabéns 

a todos! 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Eu quero cumprimentar V.Exa., Sra. 

Presidente. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 2753/15  16/12/2015 
 
 

 188

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

Deputado Paulo Pimenta. Em seguida falará o Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Muito obrigado. Parabéns, Sra. 

Presidente! 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Obrigada. Parabéns a 

V.Exa. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - V.Exa. é a responsável pelo sucesso 

desta Comissão. 

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

Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu queria fazer uma manifestação 

aqui, por gentileza, só para encerrarmos. Eu queria fazer aqui um pronunciamento, 

Sra. Presidente. 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Só um instante, Sr. Deputado. Eu 

queria fazer aqui pronunciamento. 

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

Martins... 

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  - Ilustre Presidente Rose de Freitas, eu 

quero aqui parabenizar V.Exa. pela maneira como conduziu esta Comissão, 

chegando no dia de hoje à aprovação do Orçamento para 2016.  

Quero cumprimentar o Relator Ricardo Barros pela sensibilidade, pela 

maneira como recepcionou todas as solicitações dos Srs. Parlamentares. 

Esta Comissão encerra esta Sessão Legislativa de parabéns. Com isso, 

ganha o Brasil. Parabéns! 

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

Deputado Jaime Martins. 
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O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS  - Srs. Parlamentares, eu queria aqui 

fazer a seguinte manifestação: tinha tudo para dar errado. Ontem, por volta deste 

horário, entre 19 e 20 horas, o Relator da LDO recebeu do Governo uma mensagem 

modificando a meta fiscal. A LDO, que estava pronta para ser votada no plenário, 

teve que retornar para ser novamente votada aqui, porque a Senadora Rose de 

Freitas, utilizando-se de prerrogativas desta Comissão, voltou com o tema para ser 

discutido aqui. 

Talvez nós estejamos vivendo um momento histórico. Nas últimas 30 horas, 

nós passamos 15 horas sentados aqui nesta Comissão, discutindo. Ontem ficamos 4 

horas e meia discutindo o relatório. Hoje começamos às 9 horas da manhã e fomos 

até as 3 e meia da tarde, com 6 horas e meia de discussão sobre a LDO e o 

relatório. Agora estamos completando praticamente 15 horas de trabalho, mas 

apenas para a maioria dos Deputados, porque o Relator passou a noite aqui, dando 

parecer sobre as emendas, e a Senadora Rose ficou aqui até a madrugada. 

Era para dar errado, mas isso não foi avisado para a Senadora Rose e para 

os membros desta Comissão. Eu vi a Senadora Rose se irritar, morder e assoprar. 

Mas S.Exa. conduziu esta Comissão de forma muito elegante ao final, porque todos 

aqui se salvaram num ambiente muito bom, e fez votar aquilo que parecia ser 

impossível de ser votando. 

Quero ressaltar a colaboração de todos os membros desta Comissão, que 

souberam compreender a dureza do Relator. Talvez tenhamos tido aqui um dos 

Relatores mais duros da história desta Comissão, um Relator firme e lúcido, mas 

talvez o mais democrático, o que mais se dispôs a estar aqui enfrentando esta 

Comissão, enfrentando todos os Parlamentares e debatendo, discutindo e ouvindo 

cada um. Nas últimas 30 horas, certamente, S.Exa. passou 25 horas se dedicando 

ao relatório e trabalhando. 

Eu queria cumprimentar o Relator. S.Exa. disse aqui que não veio para 

receber palmas, mas está recebendo o meu reconhecimento e o da Comissão. 

Palmas ao Relator! (Palmas.)  

Uma salva de palmas também para a nossa Presidente Rose de Freitas, que 

nos conduziu tão bem! (Palmas.) 
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Cumprimento o Deputado Paulo Pimenta, que acabou sendo um refresco 

nesta Comissão, os Líderes da Oposição, o Deputado Domingos Sávio e todos os 

Deputados, aqueles que tiveram uma participação tão lúcida aqui. 

Nós pudemos promover, pela primeira vez, uma inversão de papéis. Sempre 

o Governo restringia os gastos e esta Comissão fazia aumentarem os gastos. Desta 

vez foi o contrário: o Governo enviou para cá mensagens aumentando os gastos; e 

esta Comissão, com muita responsabilidade com o País, restringiu o Orçamento, 

restringiu os gastos e está hoje no caminho de direcionar que o Brasil não cabe 

dentro do Orçamento. Nós temos, no próximo ano, que dedicar um tempo importante 

para discutir temas, como o da reforma da Previdência e tantos outros. 

Parabéns ao Relator Ricardo Barros! Parabéns à Senadora Rose de Freitas! 

Parabéns a cada um dos membros desta Comissão por darem ao Brasil, em meio a 

tantas notícias ruins — como o aumento de taxa de juros e o rebaixamento pelos 

institutos internacionais —, a primeira notícia boa das últimas semanas: o Brasil terá, 

no ano que vem, um norte, o Brasil terá um Orçamento a seguir. Essa é a melhor 

mensagem de responsabilidade que o Congresso Nacional poderia dar ao Brasil 

neste momento. 

Parabéns a todos! Muito obrigado a todos pela colaboração. (Palmas.) 

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

palavra ao Relator, eu queria dizer que, acima da cadeira onde Mário Covas — por 

quem eu era tratada como uma filha — se sentava no seu gabinete, havia um 

versículo de Lucas que dizia: “Muito será cobrado a quem muito se houver confiado”. 

(A oradora se emociona.) Este aqui é o resultado da confiança de todos. (Palmas.) 

Muito obrigado ao Volpe, que está aqui, ao Túlio Cambraia, ao Aritan, ao 

Wagner, ao Eugênio, ao Wellington, à Márcia, à Maria Emília, ao Graciano, à equipe 

de Gestão, Informação e Orçamento da CMO. Estão todos aqui.  

Muito obrigada a Maria do Socorro, Carla, Gilson, Olívia, Carlos Félix, 

Gilvenete, Carlos Alberto, André Luiz, Ana Lúcia, Cláudia, Pedro Henrique, Pedro 

Paulo, Luciene, Antônio e adolescentes que estagiaram aqui conosco. 

Eu quero dizer a todos: muito obrigada pelo estímulo e pela confiança. 

(Palmas.) Não vi ninguém desanimado ontem, à 1 hora da manhã, todo mundo 

estava com um sorriso no rosto. Não vi ninguém desanimado, todo mundo estava 
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animado. O que nos uniu foi a tentativa de fazer algo melhor do que vinha sendo 

feito, a despeito de se fazerem considerações sobre quem quer que seja. 

Portanto, para os que duvidaram, é preciso aprender que a fé é um 

instrumento bárbaro que nos leva a muitos lugares. Podemos fazer que este Brasil 

seja melhor. 

Com a palavra o Relator. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sra. Presidenta, eu gostaria, com a 

permissão do Relator... 

A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Não, V.Exa. irá encerrar. 

Se eu deixar V.Exa. encerrar... 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não, eu não tenho a ousadia de 

encerrar. Eu acho que o Relator merece, juntamente com V.Exa., essa primazia. 

Eu gostaria, Sra. Presidente, de me dirigir a todos antes do encerramento a 

ser feito pelo Relator e obviamente por V.Exa., para também falar da minha alegria 

de ter, durante este ano, convivido com os senhores, fazendo um bom combate. 

V.Exa. citou uma passagem bíblica que também nos remete à reflexão de que aqui 

nós combatemos o bom combate e guardamos a fé e a esperança. É isso que nos 

moveu nesses momentos. 

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

Moreira falou isso. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A verdade é que, num momento tão 

crítico — em que o Brasil padece com desemprego, com inflação alta, com notícias 

ruins vindas de instituições que fazem análises de risco, instituições internacionais 

sérias que colocam o nosso País numa condição de baixa credibilidade —, nós 

temos que reagir cumprindo o nosso dever, fazendo desta nossa missão algo 

absolutamente suprapartidário. Foi esse o comportamento que norteou as nossas 

atitudes. 

Às vezes, até num tom de brincadeira, alguns colegas diziam que, em alguns 

momentos, eu parecia ser líder de Governo, apesar de toda a discordância que 

tenho deste Governo, sendo absolutamente oposição e às vezes chamado por 

alguns de oposição radical, o que não me incomoda, porque discordo 

profundamente deste Governo que aí está aqui.  
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Na Comissão do Orçamento, eu e meus colegas do PSDB — Deputado Caio 

Narcio, Deputado Izalci, Deputado Giuseppe Vecci, Deputado Samuel Moreira, 

Deputado Raimundo Gomes de Matos — e demais colegas da Oposição, que 

cumprimento na pessoa da incansável Deputada Dorinha, fizemos o bom combate. 

E com frequência, como V.Exa. alertou muitas vezes — isso é até simbólico neste 

fechamento dos nossos trabalhos deste ano —, nós garantimos o quórum. Embora 

fosse um quórum simbólico, nós o garantimos. 

O Deputado Jaime Martins, que por tantas vezes presidiu esta Comissão, 

também testemunhou esse espírito republicano que norteou as nossas ações. 

Também não posso deixar de destacar, embora divergindo dos Deputados da 

base do Governo, que o Deputado Paulo Pimenta nos tratou com cordialidade e o 

Deputado Ricardo Barros nos deu a todos aqui uma lição de civismo e de postura de 

estadista. 

Deputado Ricardo Barros, V.Exa., ao relatar o Orçamento do próximo ano, 

tratou a questão tendo um compromisso com o País. V.Exa. é Deputado de um 

partido da base do Governo, mas em hora nenhuma se colocou subserviente a 

qualquer interesse, senão os interesses nacionais. Agora no final, V.Exa. acabou de 

dar a demonstração disso ao dizer que é preciso que mantenhamos critérios rígidos, 

para que o Governo não se desvie das metas orçamentárias.  

Isso é para o bem do País. Alguém pode até imaginar: “Poxa, mas, se vocês 

querem que a coisa funcione bem, para o bem do País, de repente vai ser até bom 

para o Governo que está aí”. Quem dera! Infelizmente eu acredito que o Governo 

não tem usado essa possibilidade.  

Alguns até falam: “Por que não há um acordo? Por que não se faz um grande 

entendimento em prol do País?” Nós estamos fazendo isso aqui a cada minuto. A 

Senadora Rose de Freitas ontem, já um pouco desesperada com tantas idas e 

vindas do Governo, disse: “O Governo parece que não compreende que a gente 

quer ajudar”.  

Alguns chegaram a vir com uma proposta de meta de déficit, enquanto nós 

trabalhávamos para garantir ao País um superávit. E conseguimos fechar com uma 

meta de superávit acima de 30 bilhões de reais, somados os superávits da União, 

dos Estados e Municípios.  
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Houve aqui uma proposta que nem sequer mereceu debate, porque a 

Presidente foi firme e o Relator também, ao dizerem que não iam prestar um 

desserviço ao País e permitir uma dedução de 30 bilhões de reais numa meta de 24 

bilhões de reais. Ora, isso era um acinte ao País. Portanto, nós aqui combatemos o 

bom combate. 

Eu concluo cumprimentando o Relator e a Presidente. E digo que haveremos 

de nos encontrar. Estaremos juntos, se não hoje, amanhã, porque o Presidente 

cancelou a sessão do Congresso.  

Aproveito para registrar que nós temos que nos empenhar para que haja, sim, 

o funcionamento normal da sessão do Congresso. Creio eu que, se houver um 

acordo, até poderiam ser garantidos os painéis de hoje para amanhã, para não 

haver atraso. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - A sessão foi suspensa. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, se ela foi suspensa, estão 

garantidos os painéis.  

Espero que, num ambiente de acordo, possamos votar amanhã tudo o que 

ainda está pendente para Congresso, para encerrarmos o ano com 100% do nosso 

dever cumprido e, como disse o Deputado Jaime Martins, termos uma boa 

manchete: “O País tem uma meta de superávit para o próximo ano, tem Orçamento, 

tem um Congresso responsável e tem uma vontade política de que as coisas deem 

certo”.  

Espero que eles não cobrem isso nem da Oposição nem dos Deputados da 

Base. Agora, espero que nós tenhamos vigor para cobrar do Executivo que tenha 

responsabilidade para com o País que nós amamos. Infelizmente esse Executivo 

não tem tido responsabilidade como deveria. 

Parabéns, Sra. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Deputado Domingos Sávio, quero 

apenas complementar a fala de V.Exa. com o seguinte: esta Comissão bateu o 

recorde de produção e de votação. Nós votamos quase 400 matérias ao longo deste 

ano, matérias que estavam aqui engavetadas há décadas. A Senadora Rose de 

Freitas conseguiu tirar da gaveta, votar e encaminhar avisos e contas presidenciais 
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que estavam aqui para ser votadas. Nós praticamente limpamos a pauta desta 

Comissão. 

Por isso, eu tenho enaltecido o trabalho da Senadora Rose de Freitas e 

também do Relator, que foi brilhante, foi determinado, foi firme e foi lúcido. Nós 

estamos entregando ao Brasil um relatório menos imperfeito do que os últimos que 

foram votados. Ele ainda não é o ideal — e o Relator sabe disso e nós sabemos 

disso. Precisamos ter no futuro um relatório que possa expressar melhor as nossas 

receitas e as nossas despesas. Mas pelo menos estamos encaminhando nessa 

direção. 

Portanto, quero apenas reiterar aqui os parabéns a todos os membros desta 

Comissão, porque na verdade esse foi um trabalho conjunto, capitaneado pela 

Senadora Rose de Freitas. E no que diz respeito ao Relatório Geral, ele foi muito 

bem feito pelo Relator Ricardo Barros. Parabéns a todos. 

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

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Peço 30 segundos, Sra. 

Presidente. 

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

Pereira, nós vamos citar amanhã, no plenário da Casa, os Relatores Setoriais, que 

cumpriram um papel determinante e fizeram acontecer este momento de agora. 

Tem a palavra o Deputado Valtenir Pereira. Depois falará o nosso Relator, 

para concluir. 

O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sra. Presidente, nobre Relator e 

nobre pares, este ano de 2015 foi um ano duro, difícil para todos nós brasileiros. 

Mas hoje, aqui nesta Comissão, com o encerramento dos trabalhos, eu me sinto 

com a alma lavada, recuperando todos esses desgastes e essas dificuldades que 

nós enfrentamos durante 2015.  

A nossa Presidente, uma mãezona para todos nós, ora puxando as nossas 

orelhas, ora nos dando pito, ora dando conselhos, tocou com maestria a Presidência 

desta Comissão. É por isso que nós estamos chegando a esse resultado junto com 

os Vice-Presidentes. 

Quero aqui render homenagem a todos e também ao Relator, Deputado 

Ricardo Barros, que nos devolveu o nosso múnus verdadeiro. É disso que nós 
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precisamos. Nós precisamos ser respeitados. Nós chegamos aqui através do voto 

popular — e conquistar um voto não é fácil, principalmente neste País que é o Brasil. 

E o Deputado Ricardo Barros, com toda a sua engenharia e com a sua experiência 

já de Parlamento, nos devolveu exatamente essa dignidade de sermos 

Parlamentares.  

Hoje eu posso dizer que me sinto representado. Estou muito feliz com a 

conclusão dos trabalhos aqui na CMO, com essa convivência com todos que daqui 

participaram. 

Muito obrigado pela presença de todos. 

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

Barros, V.Exa. tem a palavra. 

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Sra. Presidente, quero agradecer à 

nossa assessoria; aos assessores dos partidos, que ficam aqui trabalhando e 

assessorando os Parlamentares, preparando relatórios e posicionamentos; aos 

assessores parlamentares de Ministérios e de todas as demais instituições que 

frequentam aqui o nosso ambiente e solicitam dos Parlamentares uma atuação em 

favor dos interesses desses órgãos.  

Agradeço à assessoria, já citada pela nossa Presidente, na pessoa do 

Ricardo Volpe, Diretor da Consultoria de Orçamento, bem como ao Georgenor, à 

Fabienne e ao Edmar, que me acompanharam na qualidade de assessores do 

Relator-Geral, para a consecução e a conclusão desses trabalhos.  

Quero agradecer a todos os Srs. Parlamentares que frequentaram a 

Comissão, em particular ao Deputado Pedro Fernandes, talvez o mais assíduo deste 

plenário. Enquanto nós ficávamos lá na reunião de Líderes, S.Exa. ficava sentado 

aqui no plenário, aguardando o momento da votação.  

Muito obrigado, Deputado Pedro Fernandes, pela lembrança que me permitiu 

incluir, no relatório, o capítulo da Previdência, que o Brasil precisa realmente 

enfrentar para conseguir solucionar o déficit fiscal. Só com ajustes na Previdência 

nós vamos poder superar essas questões que estão colocadas.  

Agradeço à Oposição, ao Deputado Domingos Sávio, à Deputada Dorinha, ao 

Deputado Caio Narcio, que nos ajudaram a construir esse ambiente de ajuste, onde 

foi possível encontrar o consenso, chegar ao meio-termo e esticar a corda, cada um 
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puxando para o seu lado, com a sua convicção, marcando posição. Acho que é isso 

que engrandece o trabalho do Parlamento.  

Agradeço à Presidente Rose de Freitas, que tem o dom da articulação 

política, que gosta de antever os problemas e buscar solucioná-los antes que eles 

cheguem até aqui. S.Exa. encontrou todos os atores que puderam influenciar as 

votações e o resultado do nosso trabalho com um ambiente de diálogo, de 

participação, de convergência. Foram centenas de horas de reunião fora do 

ambiente da Comissão, que ajudaram a que, quando chegássemos aqui, as 

pessoas que influenciam no nosso trabalho tivessem clareza e convencimento do 

que deveria ser feito.  

Agradeço ao Deputado Jaime Martins, que também presidiu esta Comissão.  

Agradeço a todos a confiança que me foi dada.  

Agradeço ao meu Líder, Deputado Eduardo da Fonte, que me indicou para 

participar da Comissão, e à Presidente Rose de Freitas, que me indicou para o 

cargo de Relator.  

Eu sei que houve dificuldades, inclusive porque muitos conhecem o meu jeito 

de ser. Mas acredito que não surpreendi ninguém. Tudo foi exatamente como as 

pessoas esperavam que fosse. E fico feliz que tenhamos produzido um bom 

resultado.  

Houve dois rebaixamentos de nota de crédito do Brasil, o que tem uma 

repercussão muito relevante na economia, na vida de cada um de nós, no 

crescimento, nos empregos, no desempenho das nossas empresas. O primeiro 

downgrade ocorreu foi logo após o Governo enviar um Orçamento deficitário para o 

Congresso. E o segundo downgrade, rebaixamento de nota, ocorreu quando o 

Governo de novo acenou que poderia ter um Orçamento deficitário.  

O mercado nem nos deu tempo de dizer que não concordávamos, como 

fizemos hoje: já tomamos a pancada, e a agência não vai nos devolver o grau de 

investimento, porque nós responsavelmente decidimos que a meta fiscal seria 

positiva em 24 bilhões de reais. Portanto, o prejuízo está dado para todos os 

brasileiros. 

Nesse sentido, eu acho que está evidente para todos a importância deste 

fórum que é a Comissão de Orçamento, de debate do Estado brasileiro. Aqui não é 
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Oposição nem Governo, aqui é o Estado brasileiro. O Orçamento atende aos 

Municípios, aos Estados, às instituições, como o Legislativo e o Judiciário, que não 

têm nada a ver com o Governo, são instituições deste País. 

Então, Sra. Presidente, quero novamente saudá-la pela sua paciência, pela 

sua determinação, pela sua incansável insistência em buscar o consenso, para 

facilitar as decisões desta Comissão. 

Quero agradecer também aos Ministros Nelson Barbosa e Joaquim Levy, que 

muitas vezes nos atenderam no sentido de esclarecer tecnicamente as questões 

que estavam aqui sendo debatidas. 

Agradeço ao Líder Paulo Pimenta e aos demais colegas, ao Ricardo Berzoini, 

ao Jaques Wagner, ao José Pimentel, Líder do Governo no Congresso, e a todos 

que fazem parte da condução do Governo nessa Comissão. 

Esticamos a corda e chegamos a um bom resultado. E o Governo soube 

também o momento de ceder, para que o consenso pudesse prevalecer. 

Muito obrigado pela confiança. Espero que tenhamos sucesso no Plenário, 

com o encerramento e o coroamento desse trabalho de tanta articulação, de tanto 

esforço. E espero que, preservando as alterações que faço no texto da lei, para que 

as prerrogativas do Parlamento se mantenham, seja muito valorizada a Comissão de 

Orçamento no próximo período. 

Está chegando aqui a nossa equipe da Consultoria. 

Espero que nós possamos, a cada ano, ver de volta aqui os governadores, 

que frequentavam esta Comissão, os Ministros, que frequentavam esta Comissão. 

Estou há 20 anos na Casa. Eu e a Rose somos colegas de Comissão há muitos 

anos. Aqui vinham todos porque, se não aqui viessem, não teriam Orçamento para 

executar os seus projetos.  

Nós terceirizamos isso para o Ministério do Planejamento e para o Governo. 

Vamos retomar a nossa prerrogativa. Vamos transformar esta Casa e esta Comissão 

no centro das decisões que influenciam a execução orçamentária no Brasil. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Eu queria pedir aplausos também 

para os nossos consultores do Orçamento que estão aqui e à Senadora Rose de 

Freitas, por nosso relatório. (Palmas.) 
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A SRA. PRESIDENTA (Senadora Rose de Freitas) - Nós vamos fotografar 

este momento de agora. No entanto, eu queria deixar dois exemplos na mente de 

vocês aqui, para saberem que o Parlamento tem algumas pessoas que figuram.  

Eu já falei do Domingos Sávio, já falei do Caio Narcio, já falei do Jaime 

Martins, já falei do Ricardo Barros. Eu já falei que amanhã nós vamos registrar os 

nossos Relatores. Mas agora eu quero falar do Deputado Pedro Fernandes, que 

sempre chegou aqui na hora certa e permaneceu até o final de todas as sessões, e 

da Deputada Dorinha, porque não posso deixar de registrar aqui o nosso gênero, a 

garra e a vontade dessa mulher. 

Vamos tirar uma foto aqui. Eu queria que viessem todos os assessores. 

(Pausa.) 

Muito obrigada.  

Está encerrada a reunião. (Palmas.) 

 




