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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Declaro iniciada a 2ª Reunião 

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

destinada à apreciação das matérias constantes da pauta e das atas. 

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

por terem sido distribuídas antecipadamente. Caso haja alguma retificação, peço 

aos Srs. Parlamentares que se manifestem. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira se manifestar, em votação as atas. (Pausa.) 

 Aprovadas as atas: da 4ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 22 e 23 

de março; da 5ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 29 de março; das reuniões 

realizadas em 5 e 10 de maio; da 6ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 18 e 

23; e da 7ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 24 de maio. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura dos 

expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas desta reunião e enviados 

por e-mail aos membros e às Lideranças partidárias. 

 Há concordância do Plenário? (Pausa.) 

 Informo que o Requerimento de Convocação nº 4, de 2016, apresentado pelo 

Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, solicitando que fossem convidados os 

Ministros da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão para prestar 

esclarecimento a respeito das modificações promovidas no PLN 01/16, foi 

prejudicado, de acordo com o art. 334 do Regimento Interno do Senado Federal, por 

haver perdido a oportunidade, tendo em vista que a matéria já foi apreciada pelo 

Congresso Nacional. 

 Ordem do dia. 

 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 3, de 2016, do 

Congresso Nacional, que altera a Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, que 

estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2016. 

 O Relator é o Deputado Covatti Filho, a quem eu passo a palavra para proferir 

a leitura do parecer. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Senadores, passo à leitura do relatório. 

 “I - Relatório. 
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 Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, a Presidente da República, por 

intermédio da Mensagem nº 158, de 2016, submeteu à apreciação do Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº 3, de 2016, do Congresso Nacional, que “altera a Lei nº 

13.255, de 14 de janeiro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa da União 

para o exercício financeiro de 2016”. 

 De acordo com a Exposição de Motivos nº 31, de 2016, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, a proposição em exame aumenta os limites de 

autorização legislativa para abertura de crédito suplementar pelo Poder Executivo. 

 Além disso, o projeto modifica o Anexo V, em atendimento à solicitação 

formalizada pelo Tribunal Superior Eleitoral — TSE, por meio do Ofício nº 261 GAB-

DG, de 29 de janeiro de 2016. Este expediente esclarece “que a recomposição de 

limites físicos e financeiros autorizados para a Justiça Eleitoral, no Anexo V da LOA 

de 2016 é de interesse estratégico da Justiça Eleitoral, uma vez que o papel 

desenvolvido pelos chefes de cartório é essencial para o êxito da realização das 

eleições municipais de 2016”. 

 A exposição de motivos faz constar que a Lei nº 13.150, de 2015, criou 6.412 

cargos efetivos e funções comissionadas nos quadros de pessoal dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e que a presente proposta possibilitará o provimento da metade 

do quantitativo. Acrescenta, ainda, que a medida adotada não implica aumento de 

despesa, visto que se trata de autorização apenas e os recursos serão provenientes 

de dotação orçamentária alocada na ação 4269, de Pleitos Eleitorais, GND 1, sob 

responsabilidade da unidade orçamentária 14.101, do Tribunal Superior Eleitoral. 

 Transcorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à 

proposição. 

 É o relatório.  

 II - Voto do Relator. 

 De acordo com o art. 166 da Constituição Federal, cabe a esta Comissão 

examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei referentes ao orçamento anual, 

bem como acerca das emendas apresentadas. A proposição trata de alterações na 

Lei nº 13.255, de 2016, com vistas a aumentar os limites de autorização para a 

abertura de crédito suplementar, bem como modificar o Anexo V para possibilitar o 
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provimento de cargos e funções na Justiça Eleitoral, em face da Lei nº 13.150, de 

2015. 

 Quanto às autorizações legislativas para edição de crédito suplementar, o 

projeto modifica a redação do art. 4º da Lei nº 13.255, de 2016. Relativamente ao 

caput do mencionado dispositivo, propõe-se limitar a proibição de cancelamento às 

dotações oriundas de emendas individuais e de coletivas referentes às 

programações relacionadas na Seção I do Anexo III da LDO 2016. (...) 

 A citada seção corresponde às despesas obrigatórias decorrentes de 

mandamentos legais e constitucionais, que são protegidas de contingenciamento. 

Vale dizer que essas despesas possuem identificador de resultado primário igual a 

1. No entanto, o identificador de resultado primário das dotações decorrentes de 

emendas coletivas, normalmente, é igual a 2 ou 3. Ou seja, são despesas 

discricionárias ou discricionárias abrangidas pelo PAC, respectivamente. Assim 

sendo, a redação proposta equivaleria a permitir o cancelamento de dotações 

oriundas das emendas coletivas para atendimento da suplementação indicada no 

crédito, sem que o Congresso Nacional se manifeste sobre o assunto. 

 Entretanto, de acordo com as leis orçamentárias anteriores e a redação 

constante no projeto de lei orçamentária para 2016, a proibição em tela incidia 

apenas sobre as emendas individuais, em razão de sua natureza impositiva, inserida 

no texto constitucional por meio da EC 86, de 2015. A fim de manter o mesmo 

tratamento dado às emendas individuais, a redação do projeto deve ser ajustada 

para alcançar também as emendas de bancada que correspondam às 

programações relacionadas na Seção I do Anexo VII da LDO 2016, uma vez que 

estas passaram a ter a natureza impositiva nos termos dos arts. 68 a 70 da LDO 

2016. (...) 

 Com referência à redação dada aos incisos I, alínea “a”, e XXV, a proposta 

visa restabelecer o comando constante do projeto de lei orçamentária para 2016. 

Apesar de a matéria ter sido tratada recentemente por ocasião da tramitação do 

PLOA 2016, o cenário político nacional mudou. O Governo interino tem prioridades 

diversas do Governo afastado. Sendo assim, e considerando que a proposição 

apenas restabelece práticas observadas no passado, as alterações podem conferir a 
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liberdade e a agilidade de que Poder Executivo precisa nesse momento para 

promover os ajustes necessários à implementação de suas decisões. 

 No que tange à modificação da redação do inciso XVII, que se refere à 

programação do PAC, a proposição permitirá o remanejamento de 20% do montante 

das dotações do programa. Isso equivale dizer que o Poder Executivo poderá 

modificar a programação do PAC em cerca de R$ 6,15 bilhões, sem que o 

Congresso Nacional participe dessas decisões. Ou seja, o Poder Legislativo poderá 

ficar fora das discussões sobre os principais investimentos realizados no País. Há de 

se levar em conta que o PAC é uma das prioridades do Governo. Nesse sentido, 

deve ser suprimida a redação que propõe a alteração. 

 Com relação ao inciso XXXII, a redação do projeto acrescenta o superávit 

financeiro apurado no balanço patrimonial de 2015 como fonte de recurso para 

abertura de crédito suplementar. A intenção do legislador, à época, foi de que a 

recomposição de dotações até o limite do respectivo projeto devia ser feita com 

recursos derivados do excesso de arrecadação de receitas próprias ou vinculadas, 

uma vez que os cancelamentos realizados durante a tramitação do projeto de lei no 

Congresso Nacional decorreram da insuficiência de recursos estimados para o 

exercício em curso. 

 Contudo, a Lei nº 4.320, de 1964, prevê a possibilidade de utilização do 

superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior como fonte 

de recursos para abertura de crédito adicional. Além disso, diversos incisos do art. 4º 

da Lei nº 13.255, de 2016, preveem o uso do superávit financeiro para abertura de 

crédito suplementar. Inclusive o inciso I, que permite a suplementação até o limite de 

10% de cada subtítulo. Ora, se permite a suplementação em até 10% por 

programação, por que não até o limite do projeto por programação? 

 Ademais, a proposição acresce inciso para a abertura de crédito suplementar 

para atendimento de despesa com auxílio-moradia mediante cancelamento de 

dotações. Sobre esse assunto cabe dizer que a LDO 2016 inovou ao determinar que 

tais despesas devam constar de programação orçamentária específica. Para atender 

a esse comando, introduzido pelo Parlamento, o Poder Executivo encaminhou o 

Ofício nº 222, de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a fim 
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de ajustar a programação. No entanto, tal ajuste foi precário, como se depreende da 

Nota Técnica SECAD/SOF nº 05, de 2015, que acompanhou referido ofício. 

 A fim de corrigir a situação, foi editada a Medida Provisória nº 711, 2016, para 

abertura de crédito extraordinário em favor de diversos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público da 

União, para atendimento de despesas com auxílio-moradia. Essa medida provisória, 

no entanto, perdeu sua vigência sem ter sido convertida em lei. 

 Desse modo, e considerando que o projeto visa possibilitar a realização dos 

ajustes oferecidos pelos Poderes da República, Ministério Público da União e 

Defensoria Pública da União, pertinente à autorização legislativa para a abertura de 

crédito suplementar, cabe ressaltar que medida não eleva o montante de despesas, 

uma vez que a origem dos recursos decorre unicamente de cancelamentos de 

dotações. 

 Quanto à possibilidade de alteração do Anexo V para possibilitar o provimento 

de cargos na Justiça Eleitoral, trata-se de pleito formalizado pelo TSE, por meio do 

Ofício GAB-DG nº 261, de 29 de janeiro de 2016, a fim de dar eficácia à Lei nº 

13.150, de 2015. Sobre o assunto, cabe esclarecer que a proposta orçamentária 

para 2016 previa o provimento de 6.412 cargos e funções, que corresponde à 

totalidade de cargos e funções criadas pela citada lei. A despesa autorizada no 

Anexo V do PLOA 2016 equivalia a R$ 84 milhões, em 2016, e a R$ 159,9 milhões, 

nos anos subsequentes. Contudo, em virtude de restrições fiscais, o quantitativo e 

os limites orçamentários foram significativamente reduzidos durante a tramitação da 

proposta orçamentária no Congresso Nacional. 

 Todavia, deve-se levar em conta que a Lei nº 13.150, de 2015, está em vigor, 

porém sua eficácia está suspensa por falta de cumprimento das exigências 

indicadas nos incisos I e II do § 1º do art. 169 da Constituição. A qualquer tempo a 

autorização orçamentária pode ser concedida para conferir eficácia ao referido 

diploma legal. Tal indefinição é grave, como já observou o Ministro Cezar Peluso, do 

STF. De acordo com o Ministro, que se manifestou nos autos da ADIN nº 3.599-1, 

(...). 

 Além disso, a situação fiscal tornou-se mais favorável com a aprovação da 

meta de resultado primário equivalente ao déficit de R$ 170,5 bilhões. “De acordo 
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com o Relatório Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, a mediana das expectativas 

de mercado indica déficit primário do Governo central de R$ 104 bilhões em 2016, 

sendo que a estimativa mais desfavorável aponta déficit de R$ 134,4 bilhões.” 

 Além disso, a LDO 2016 deu um tratamento diferenciado para as despesas 

referentes à Justiça Eleitoral. Não é demais dizer que, conforme o art. 93 § 1º, aos 

limites estabelecidos para os Poderes, MPU e DPU, serão acrescidos, na Justiça 

Eleitoral, as despesas necessárias à realização das eleições. No mesmo sentido, o § 

12 do art. 99 autoriza as admissões para os cargos e funções previstas na Lei n° 

13.150, de 2015. Assim sendo, não se pode ignorar que esse é um ano de 

realizações de eleições e o provimento dos cargos e funções, segundo o pleito do 

TSE, será importante para o sucesso das eleições municipais. 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3, de 2016-CN, 

na forma do Substitutivo.” 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO  - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Há o substitutivo ainda, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira.) - O Deputado Covatti ainda vai 

ler o Substitutivo. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Desculpe-me, Deputado Covatti. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO (Bloco/PP-RS) - Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 3, de 2016. 

 “O Congresso Nacional decreta: 

 Art. 1º A Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

  “Art. 4º Fica autorizada a abertura de créditos 

suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, 

excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais 

abertos ou reabertos, desde que as alterações 

promovidas na programação orçamentária sejam 

compatíveis com a obtenção da meta de superávit 

primário estabelecida para o exercício de 2016 e sejam 

observados o disposto no parágrafo único do art. 8º da 

LRF e os limites e as condições estabelecidos neste 
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artigo, vedado o cancelamento de valores incluídos ou 

acrescidos em decorrência da aprovação de emendas 

individuais e das emendas coletivas constantes da Seção 

I do Anexo III e da Seção I do Anexo VII à Lei nº 13.242, 

de 30 de dezembro de 2015, para o atendimento de 

despesas: 

  I - em cada subtítulo, até o limite de 20% (vinte por 

cento) do respectivo valor, mediante a utilização de 

recursos provenientes de: 

  a) anulação parcial de dotações, limitada a 20% 

(vinte por cento) do valor do subtítulo objeto da anulação; 

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

  XXV - relativas à remuneração de agentes 

financeiros, no âmbito da Unidade Orçamentária “71.104 

– Remuneração de Agentes Financeiros — Recursos sob 

Supervisão do Ministério da Fazenda’, limitada a 30% 

(trinta por cento) do subtítulo, mediante a utilização de 

recursos provenientes de: 

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

  XXXII - para recomposição das dotações 

integrantes desta Lei até o limite dos valores que 

constaram do respectivo projeto, mediante a anulação de 

dotações orçamentárias, exclusive oriundas das emendas 

de que trata o caput, e a utilização do excesso de 

arrecadação de receitas próprias e de receitas vinculadas 

e do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 

do exercício de 2015; e 

  XXXIII - com ajuda de custo para moradia ou 

auxílio-moradia, mediante a utilização de recursos 

provenientes de anulação de dotações orçamentárias.” 

 Há o parágrafo 6º, que já está na lei, Sr. Presidente. Então, vou lê-lo e depois 

suprimi-lo, porque ele está repetido. Foi uma falha da parte técnica. 
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  “§ 6º Não se aplica a vedação de cancelamento, 

por ato próprio no âmbito de cada Poder, do Ministério 

Público da União e da Defensoria Pública da União, de 

valores incluídos ou acrescidos em decorrência da 

aprovação das emendas mencionadas no caput, nem os 

limites percentuais fixados neste artigo, quando 

cumulativamente: 

....................................................................................”(NR) 

 Art. 2º O item I.2.4.1 do Anexo V. à Lei de 13.205, de 2016, passa a vigorar 

com as alterações constantes do Anexo a esta Lei. 

 Parágrafo único. Com relação às alterações de que trata o caput, os recursos 

para atender ao exercício de 2016 serão provenientes de dotação orçamentária 

alocada na ação orçamentária “4269 — Pleitos Eleitorais”, Grupo de Natureza de 

Despesa GND “1 — Pessoal e Encargos Sociais” da Unidade Orçamentária “14101 

— Tribunal Superior Eleitoral”, constante da Lei nº 13.255, de 2016. 

 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 É o parecer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O parecer está em discussão. 

 O primeiro inscrito é o Senador Wellington Fagundes. Na sequência, falarão o 

Senador Eduardo Braga, o Deputado Dagoberto, o Senador Waldemir Moka, o 

Deputado Claudio Cajado e o Senador Flexa Ribeiro. 

 Com a palavra o Senador Wellington Fagundes. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Sr. Presidente, apesar de 

que nem todos nós estávamos aqui o ano passado — não há recondução dos 

Parlamentares —, de qualquer forma, cada um de nós acompanhou os trabalhos. A 

decisão da Comissão o ano passado foi exatamente a de preservar a atuação da 

Comissão, ou seja, de não deixar o Governo tão à vontade. 

 Foi permitido aqui um limite de 10%. Não sei se foi equívoco, porque isso 

também já tinha sido conversado antes — talvez o Relator possa até esclarecer isso 

—, mas, de qualquer forma, o nosso posicionamento é para fortalecer a Comissão, 

mantendo aquilo que está estabelecido, no nível de 10% do remanejamento. 
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 Então, essa é a nossa sugestão. Alguém pode questionar, dizer que a 

Comissão não vai funcionar, não vai ter celeridade. Não acreditamos nisso. Nós 

acreditamos no Presidente, acreditamos na Mesa e acreditamos no Relator. 

 Tenho certeza de que, assim como estamos aqui agora, em todas as reuniões 

que V.Exa. chamou, esteve presente a maioria, quase todos os Parlamentares para 

votar. Eu acredito na presença e na vontade de trabalhar para vencer a crise. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Muito obrigado, Senador. 

 Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, primeiro, 

cumprimento o trabalho do Relator. Creio que efetivamente estamos tratando de um 

projeto de lei extremamente importante, tendo em vista, inclusive, as manifestações 

do Tribunal Superior Eleitoral com relação à necessidade desses recursos para a 

realização das eleições municipais. 

 Mas, como bem disse o nosso Senador Wellington ainda há pouco, nós não 

estávamos aqui no ano passado. No meu caso, especificamente, estou estreando na 

Comissão Mista de Orçamento. 

 Neste momento, em que o Brasil discute ajuste fiscal, em que estamos 

discutindo situações importantes para que possamos dar transparência, 

previsibilidade e garantias fiscais ao País, seria de bom alvitre — e falei ainda há 

pouco com nosso Relator e com V.Exa. — que nós pudéssemos sugerir ao Relator 

que apresente uma emenda de Relator retirando os 30% com relação ao inciso 25, 

que autorizaria as despesas relativas à remuneração de agentes financeiros até 

30%. Voltando para os 10%, garantiríamos isso. Caso o Governo precise de mais 

recursos, que submeta proposta a esta Comissão, que tem, em última análise, o 

caráter técnico de discutir no âmbito do Legislativo o ajuste fiscal de forma 

permanente. 

 Este ano é importantíssimo o papel desta Comissão, para que mais uma vez 

não tenhamos surpresas com relação à questão fiscal brasileira no ano de 2017. 

 Portanto, apoiando o relatório apresentado pelo eminente Relator e 

encaminhando a posição favorável, gostaria de fazer essa sugestão, que me parece 

ser consensuada por uma ampla maioria dos Senadores e Deputados da Comissão, 

Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Parabéns pela colocação, 

Senador Eduardo Braga. 

 Só para encaminhamento deste assunto, haja vista as colocações do Senador 

Wellington Fagundes e do Senador Eduardo Braga, seria o caso de algum dos dois 

propor o destaque, e o Relator de pronto atenderia, suprimindo... 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Mas aqui foi aceito quase por 

unanimidade, Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - O Relator poderia fazer a 

alteração, porque aí nós não precisaríamos votar o destaque.  

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - O próprio Relator pode aceitar a 

sugestão. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Então, eu aceito essa sugestão, Sr. 

Presidente, de suprimir o inciso 25. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Suprime-se a alteração, 

mantendo o modo executado nos dias de hoje. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Isso mesmo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Dez por cento. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Dez por cento. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Sr. Presidente, essa é uma 

demonstração de que está fácil para nós trabalharmos. Querendo trabalhar, nós 

vamos fazer muito este ano. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Arthur Lira) - Por favor, Deputado Dagoberto, 

V.Exa. está com a palavra. Peço que me desculpe pela interrupção. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Eu recebi um pedido do Tribunal 

Regional Federal, e consulto o Relator se ele poderia também acrescentar a criação 

de uma vara no Estado de Mato Grosso e duas varas no Estado de Tocantins — ele 

recebeu esse mesmo documento. Porque já se perdeu o prazo de emenda, só pode 

agora ser incluído se houver a boa vontade por parte do Relator. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - Vou esclarecer essa questão do TRF. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - O Presidente Arthur vai sair 

momentaneamente, e nós assumimos os trabalhos aqui. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO - É uma alegria ser presidido por V.Exa. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0614/16  14/06/2016 
 
 

 11

 Só para esclarecer a questão do TRF, a lei que está em vigor, a LDO 2016, 

está contemplando o TRF com 33 cargos para Rondonópolis. Então, o que 

acontece? Como a lei não está ainda em vigor, se nós acolhermos essa sugestão 

proposta pelo Deputado, a única coisa que poderia ser contemplada seria essa 

questão de Rondonópolis. Mas isso teria que ser incluído também pelo Relator nesta 

lei que nós estamos propondo, para aí, sim, serem criadas as varas e os cargos a 

partir de 2017. Então, é melhor fazer isso na LDO, porque nós podemos construir 

algo nesse sentido. Mas, se nós fizermos um acordo de Líderes, também podemos 

aceitar a proposição no PLN. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - Só para esclarecer, não sou nem de 

Mato Grosso nem de Tocantins, mas, como o Tribunal tem interesse e pediu a 

urgência da criação dessas varas, eu estou defendendo isso. Então, eu não estou 

aqui defendendo o Mato Grosso do Sul, que é meu Estado. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Tem a palavra o Senador 

Wellington. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Como Relator da LDO, isso 

pode ser contemplado na LDO tranquilamente, ainda mais por se tratar da minha 

cidade, Rondonópolis, e de outras cidades também, porque o TRF tem essa 

urgência. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO - O pessoal do Tribunal também já 

concordou com isso. Se V.Exa. fizer esse compromisso na LDO, já se dá por 

satisfeito. Muito obrigado. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Eu quero fazer o 

compromisso aqui e saber o compromisso deles lá depois. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Senador Wellington, é bom 

que fique para que depois nós todos tenhamos a oportunidade de sugerir emendas a 

V.Exa. lá na Lei Orçamentária. 

 Senador Waldemir Moka, V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA  - Sr. Presidente, eu havia tomado um 

compromisso e me parecia, até então, muito tranquilo o relatório do Deputado 

Covatti. Mas, pela evolução aqui, e levando em consideração argumentos do próprio 
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Senador Wellington Fagundes, que é de Rondonópolis, eu fico também tranquilo 

para nós votarmos isso sem criar nenhum tipo de problema.  

 Eu vou, evidentemente, também acolher a sugestão já dada aqui: o Relator 

faria, então, essa emenda de redação. O Senador Wellington Fagundes, quando da 

elaboração da LDO, certamente vai contemplar a sua cidade de Rondonópolis, entre 

outras do País. 

 Então, eu vou ficar com essa situação de consenso estabelecida a partir das 

palavras do Líder Eduardo Braga. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Obrigado, Senador Waldemir 

Moka. (Pausa.) 

 Com a palavra o Senador Wellington Fagundes. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, corroboro 

totalmente as palavras do Senador Waldemir Moka, vamos fazer isso depois.  

 Quero também aproveitar para dizer que já está marcada, para quinta-feira, 

às 9h30min, a reunião da Comissão Mista de Orçamento, com a presença do 

Ministro do Planejamento, para tratar exatamente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Fica o convite a todos. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - O que nós temos da LDO foi 

apresentado pelo Governo passado, o Governo da Presidente Dilma. Agora, com o 

Governo interino do Presidente Michel Temer, com as novas metas, provavelmente 

será uma audiência muito importante.  

 O meu relatório está praticamente pronto, mas não vou entregá-lo antes de 

ouvir o Ministro do Planejamento. Talvez possamos entregá-lo na terça-feira e dar 

celeridade aos trabalhos. É isso o que País quer. Não podemos fazer, a exemplo de 

outros anos, deixar a LDO se arrastar. Precisamos aprová-la ainda antes do 

recesso, porque é ela que o permite. E eu acho que o Governo pode falar.  

 Seria importante nós aprovarmos a LDO, no máximo, até 15 de julho.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Com a palavra o Senador 

Eduardo Braga. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Inclusive na questão das 

emendas, Sr. Presidente. No ano passado, tivemos um problema sério. A LDO não 
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havia sido aprovada, foram feitas as emendas. Como havia emenda impositiva, as 

bancadas tiveram uma dificuldade muito grande. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Senador Wellington 

Fagundes, tendo V.Exa. como Relator nós sabemos que estaremos muito bem 

representados e teremos um parecer que vai olhar muito bem as emendas dos 

nossos colegas. 

 Com a palavra o Senador Eduardo Braga. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Sr. Presidente, eu queria reforçar o 

que disse o Relator Senador Wellington Fagundes, até porque o Congresso 

Nacional alterou a meta fiscal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Perfeito. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Com a alteração da meta fiscal, é 

importante que o Governo venha a esta Comissão debater a alteração que houve, 

as mudanças que eles precisam implementar na nova LDO. A LDO que foi 

apresentada não tem essa alteração da meta fiscal. Portanto, não está previsto um 

déficit de 170 bilhões, como foi aprovado pelo Congresso Nacional. Até por isso é 

necessário esse debate. Será importante e relevante esta discussão com o Ministro 

Dyogo Oliveira, na próxima quinta-feira, às 9h30min da manhã, nesta Comissão, Sr. 

Presidente.  

 Parabenizo o Relator e a Comissão pela iniciativa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Obrigado, Senador. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - A área técnica entendeu que 

deveria fazer o destaque por questão de formalidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Está sendo encaminhado à 

Mesa, nós chegaremos lá. 

 Deputado Claudio Cajado, V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, estou impressionado, neste ano, com a presença dos Senadores. Eu 

acho que os Senadores preferem que as reuniões sejam em sala menor, porque a 

sala nº 1 ...(Riso.) 
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 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Eu quero protestar contra essa fala 

do Deputado Claudio Cajado porque eu sou um dos mais presentes e assíduos 

nesta Comissão. 

 (Não identificado)  - Aceito! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Foi provocação, Senador Waldemir 

Moka! 

 (Não identificado)  - Na verdade, Senador, esta Comissão sem os Senadores 

não funciona. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Deputado Claudio Cajado, 

como a batata lá está muito quente, nós estamos vindo aqui para esfriar. (Risos.) 

 O Deputado Claudio Cajado está tirando onda, tirando (ininteligível) a esta 

hora! 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu queria expor 

duas coisas. Primeiro, eu penso que, neste momento de restrição orçamentária e 

financeira, é importante que nós possamos ter instrumentos, normatizações que 

beneficiem justamente a política de controle de gastos públicos. Eu entendo que 

este projeto de lei vai de encontro ao que se planeja na Lei Orçamentária Anual, 

porque, quando se preveem determinados gastos e se permite que, por atos 

administrativos, sem o crivo do Congresso Nacional, se ultrapasse o planejado no 

Orçamento, está sendo permitido, indiretamente, que o seu controle seja muito 

menor do que seria permitido se a rigidez da peça orçamentária impusesse um 

Orçamento planejadamente eficiente, organizado e dentro de metas a serem 

cumpridas. 

 Eu não adoto essa postura porque acho que facilita o descumprimento do 

controle fiscal. Daí por que penso que as intervenções feitas vão aprimorar o projeto, 

Relator Deputado Covatti Filho, porque vão diminuir um pouco essas possiblidades. 

Porém eu ainda faço uma crítica ao inciso XXXII, que permite — eu chamo a 

atenção das Sras. e dos Srs. Congressistas — a abertura de suplementação, 

através de decreto, por superávit da receita.  

 Isso é uma prerrogativa do Congresso Nacional! Nós não podemos abrir mão 

das nossas prerrogativas, independentemente desse ou daquele governo. Eu estou 

falando de política de Estado, e a política de Estado tem que ter um controle muito 
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severo para que não haja o descontrole. Imaginem: se com todas as regras rígidas 

que nós aprovamos no passado, houve um descontrole extraordinário do Governo 

anterior, o que dizer se permitirmos que novas flexibilizações fossem feitas. 

 Eu gostaria de saber do Relator se S.Exa. avaliaria também a possibilidade 

de o superávit financeiro ser excluído dessa possibilidade. Eu penso que nós do 

Congresso Nacional não deveríamos, se não nos momentos adequados, durante o 

exercício fiscal, mas quando nada a cada final de ano, deixar nenhum crédito sem 

ser votado, seja na Comissão de Orçamento, seja no plenário do Congresso 

Nacional.  

 Portanto, eu não me sinto muito à vontade, neste momento, no que se refere 

ao inciso XXXII, para avaliar essa questão de abertura de crédito dos superávits por 

excesso de arrecadação através de decreto. Acho que vai de encontro ao controle 

fiscal, vai de encontro ao planejamento das metas estabelecidas na LOA e, 

principalmente, faculta, permite que se vá dando um jeitinho dentro da peça 

orçamentária sem que o Congresso dê o seu crivo e a sua palavra final.  

 Eu acho que o Congresso serve como anteparo contra determinados 

problemas macroeconômicos. Porém este Congresso nunca deixou de dar sua 

contribuição no Governo passado, e acredito que no presente Governo também. 

Logo, eu faço uma crítica a esta questão do superávit financeiro.  

 Quanto aos demais projetos, é importante, como já foi dito, que nós 

possamos votá-los. Essa possibilidade dos cargos para a Justiça Eleitoral é 

importante. Nós estamos em um ano eleitoral, já devíamos tê-lo feito anteriormente.  

 Quanto à possibilidade da diminuição da remuneração dos agentes 

financeiros para 10% eu concordo com o que aqui foi exposto. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente... Sr. 

Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Obrigado, Deputado Claudio 

Cajado.  

 Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.  

 V.Exa. pode falar primeiro, por favor, Deputado Rodrigo de Castro. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

manifestar minha concordância com o Deputado Claudio Cajado. Chamo a atenção 
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para a importância da aprovação desses pleitos da Justiça Eleitoral. Nós 

precisamos, realmente, reforçar todo o aparato eleitoral. Este ano é muito importante 

para todo o Brasil, e seguramente nós queremos uma Justiça Eleitoral mais forte. 

Mas, com certeza, nós também não podemos abrir mão das prerrogativas desta 

Câmara dos Deputados e desta Comissão de Orçamento.  

 Concordo inteiramente com o Deputado Claudio Cajado no ponto levantado 

por S.Exa.. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Obrigado, Deputado Rodrigo 

de Castro. 

 Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, meu colega. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Sergio Souza, 

Srs. Deputados, Srs. Senadores, estamos discutindo o Projeto de Lei nº 3, de 2016, 

do Congresso Nacional. Quero parabenizar o Deputado Covatti Filho, Relator.  

 Como disseram os meus Pares que me antecederam, nós temos que atender 

à necessidade do Tribunal Superior Eleitoral para que ele tenha condições de levar 

adiante o processo eleitoral que se avizinha. Mas nós não podemos tirar da 

Comissão Mista de Orçamento suas obrigações.  

 Quanto ao que disse o Deputado Claudio Cajado, não é que os Senadores 

não venham à Comissão, pelo contrário, nós estamos aqui sempre prontos para 

trabalhar pelo Brasil.  

 Sou a favor de se manter o remanejamento da mesma forma como estava no 

Orçamento do ano passado. O Senador Wellington Fagundes, como Relator, tem 

certeza absoluta de que nós vamos atendê-lo na necessidade da criação do TRF1, 

de... 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Da Capital Rondonópolis. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - E ele também, como Relator, vai poder 

atender, como disse o Senador Moka, os Estados e s outras cidades, inclusive o 

Estado do Pará. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Muito bem, Senador Flexa. 

 Não havendo mais oradores inscritos para discutir, declaro encerrada a 

discussão. 

 Deputado Simão Sessim, V.Exa. sempre tem a benevolência da Presidência. 
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 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, quero robustecer esse 

acordo maravilhoso fruto da Relatoria do Deputado Covatti Filho. Eu também queria 

me inserir nesse contexto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Declaro encerrada a 

discussão. 

 Eu vou passar a palavra ao Relator, para que S.Exa. faça suas 

considerações,. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Senadores, eu destaco três assuntos importantes sobre os quais quero deixar todos 

a par. O primeiro deles é justamente a questão da Justiça Eleitoral. Nós todos 

estamos felizes pelo consenso, principalmente porque dá essa possibilidade de 

fortalecimento nas eleições municipais. Ressalto que estamos incluindo o auxílio-

moradia, mas não estamos criando nenhuma despesa adicional. Nós só estamos 

dando oportunidade para que os órgãos usem o que sobrar de alguma rubrica 

orçamentária, que eles se organizem e destinem essa sobre para o auxílio-moradia.  

 Nós estamos avaliando a questão do PAC, que é muito interessante. Estamos 

mantendo a prerrogativa de o Executivo poder fazer por programação, de ter 

oportunidade de fazer um remanejamento de 30%. 

 Para finalizar a minha Relatoria, eu quero acatar duas sugestões: suprimir o 

inciso XXV e o § 6º do substitutivo. Por que o § 6º? Porque ele já está na redação da 

lei. É só uma repetição que vamos ajeitar. Quero também acolher a sugestão do 

Deputado Cajado — S.Exa. já apresentou destaque — para retirar o termo 

“superávit financeiro” do inciso XXXII. 

 Eu acho que assim entramos num acordo, não haveria nenhuma rusga. 

Poderíamos aprovar a redução de 30 para 10, como está hoje. É só suprimir esse 

artigo.  

 Era isso, Presidente.  

 Acho que, de acordo com a Comissão, temos que votar os destaques. Eu 

gostaria de pedir a todos os colegas que aprovássemos por acordo. Temos que 

organizar. 
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 O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente, eu acho que, se o 

Relator assume o compromisso de fazer isso no relatório, não há necessidade de 

fazer destaque.  

 Deputado Covatti, se V.Exa. assume o compromisso de alterar... 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Só 1 minutinho, nobre Senador Moka. 

Estamos verificando alguns detalhes aqui. 

 O SR. DEPUTADO DAGOBERTO  - Sr. Presidente, V.Exa. poderia colocar 

em votação, já que houve acordo, e nós votaríamos por acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Com a palavra o Senador 

Moka. (Pausa.) 

 Na verdade, quem estava ligando aqui era o Ministro Dyogo, fazendo algumas 

ponderações. Logicamente, a decisão é do Plenário, a decisão é do Parlamento, a 

decisão não é do Governo, mas o Governo tem sempre um bom tratamento, uma 

boa interlocução com esta Comissão, que é uma Comissão que mexe nas leis 

orçamentárias. S.Exa. pondera que essa última sugestão feita pelo Deputado 

Cajado de alterarmos os limites do PAC precisaria de mais tempo para... 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA - Ele não está alterando o limite do 

PAC. Ele... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - Não, o XXXII, Presidente... 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - É outro. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO  - ...é abertura de crédito. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - O quê? Nós não estamos tratando de 

PAC. Ao contrário, nós estamos mantendo o limite do PAC. 

 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - Quero esclarecer os colegas que eu 

não acolhi a sugestão do Governo justamente para discutirmos aqui. Então, eu 

gostaria de abrir para discussão.  

 O Governo está querendo fazer uma alteração. Nós conseguimos fazer 

constar na legislação que o Governo pode remanejar 30% nas programações do 

PAC. A sugestão do Governo é diminuir o montante de 30% para 20%, mas das 

dotações orçamentárias do PAC. Eu acho que a sugestão é nesse sentido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - A Presidência, é lógico, vai 

se submeter à vontade do Plenário. 
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 O SR. DEPUTADO COVATTI FILHO  - O Ministro faz essa sugestão, e 

poderíamos discuti-la. Se entrarmos num acordo, podemos ter condições de acatá-

la. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, reforço a posição 

prudente do Relator, que, num ano em que o equilíbrio e o ajuste fiscais são 

fundamentais, estabeleceu que a programação do PAC deve ser mantida como era, 

ou seja, possibilitando ao Governo alterar 30% da subprogramação do PAC. 

 A proposta do Governo de reunir isso numa realocação global de 20% do 

orçamento é, como disse o Deputado Claudio Cajado, afrouxar a fiscalização e o 

acompanhamento do ajuste fiscal no País. Dessa forma, amanhã esta Comissão 

poderia ser cobrada publicamente, por diversos agentes públicos, em relação a essa 

proposta de mudança em todo o movimento global do orçamento. Portanto, eu acho 

prudente a colocação. 

 Se o Governo entende que esta é uma questão específica, deve encaminhar 

a matéria para cá, vir aqui debater e esclarecer. Esta Comissão estará aberta e 

sensível para compreender os argumentos que o Governo possa apresentar com 

relação ao tema. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Sr. Presidente, isso já foi 

acordado. O Relator já concordou com isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Perfeito. A Presidência vai 

se submeter à vontade do Plenário. Não há alternativa à Presidência. 

 Então, Senador Flexa Ribeiro, está sobre a mesa o PL, e eu vou informar os 

Parlamentares sobre os procedimentos que nós vamos adotar. Nós vamos votar o 

Projeto de Lei nº 3, de 2016, ressalvando dois destaques: o destaque do inciso XXV 

do art. 4º, proposto pelo Senador Wellington Fagundes, e o destaque do Deputado 

Claudio Cajado ao substitutivo, que é o inciso XXXII, também do art. 4º. 

 Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Quero apenas relembrar que essa 

possiblidade de remanejamento de 30% foi retirada do orçamento do ano passado 

pelo então Relator, o Deputado Ricardo Barros, hoje Ministro. Ele fez a supressão. 

Ou seja, nós estamos mantendo aquilo que já existia. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Informo ao Relator sobre 

uma correção de erro material no § 6º do art. 4º, que chegou à Mesa. Então, como é 

uma correção de erro material, não há necessidade de aprová-la em destaque. Será 

aprovada no PL. 

 O relatório está em votação. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA  - Presidente, ainda é possível pedir vista 

desse relatório? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Não, não há pedido de vista 

nesta Comissão, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO  - Sr. Presidente, esta Comissão tem 

que ser tratada da mesma forma que as outras. A Comissão de Orçamento não foge 

às regras. Se o Relator incorporou no seu relatório as sugestões, não existe 

destaque. Há destaque quando nós não concordamos com... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Há uma recomendação da 

Mesa para que façamos assim. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO  - Mas essa recomendação vai abrir um 

precedente para que toda vez isso tenha que acontecer. Se ele não tivesse 

incorporado no seu relatório, aí eu ia destacar. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Não, Sr. Presidente, tem que 

ser por destaque. 

  O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Ou, mesmo se ele incorporar, alguém 

ainda pode destacar. Agora, a priori, destacar um texto em que houve concordância 

não existe. Então, eu queria deixar aqui... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - A Resolução nº 1, de 1970, diz 

que pode haver destaque, que tem que ser através de destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Deputado Daniel Vilela, 

V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Presidente, eu estou recebendo a 

orientação de que ainda é possível pedir vista. Eu acho que seria interessante fazer 

isso, para que pudéssemos ouvir outras partes. 

 O SR. DEPUTADO ADEMIR CAMILO - Aqui está escrito que poderá ser 

apresentado, mas que não precisa. 
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 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, o Ministro do 

Planejamento está ao telefone comigo agora e faz um apelo a todos nós. Como ele 

vai vir aqui na quinta-feira, ele gostaria de discutir isso conosco. Então, ele está 

pedindo a suspensão da discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Se houver concordância do 

Plenário para nós suspendermos a... 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, pela ordem! 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Não, Presidente. Não há concordância. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Eu gostaria de discutir na 

quinta-feira. 

 O SR. SENADOR OTTO ALENCAR - Presidente, já havíamos encerrado a 

discussão e colocado em votação. Não há mais o que discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - A discussão já foi encerrada. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Concedo a palavra ao 

Deputado Claudio Cajado, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, eu penso que nós não 

devamos fazer algo que não seja através de uma discussão, se está havendo 

dúvida. O próprio Ministro do Planejamento está ligando insistentemente, ligou para 

V.Exa., ligou para o Senador Welington. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Mas nós só podemos retirar 

de pauta se for por acordo. Outra forma não há. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito. Deixe-me concluir.  

 Nós estamos aqui acéfalos, porque a Liderança do Governo ainda não foi 

indicada. Portanto, nós estamos tomando atitudes que consideramos as melhores 

para o País e para o momento que estamos enfrentando. Porém, é óbvio que, com a 

mudança do Governo, eu não me sinto na condição de fazer algo que venha 

comprometer o que o Governo está formatando. 

 Portanto, Sr. Presidente, nesse momento em que já foi encerrada a discussão 

e que estamos em processo de votação, eu peço ao Relator que considere o apelo 

de todos nós e de V.Exa. e que retire o projeto, para que ele seja apreciado na 

próxima sessão. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - A Assessoria da Mesa está 

dizendo que não cabe mais ao Relator a retirada de ofício. Deveria ter ocorrido a 

retirada antes do início da discussão e da votação. Mas, por acordo do Plenário nós 

podemos... 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Pede-se votação nominal, porque cai 

a sessão. Aí, tudo bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Claudio Cajado. 

 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, vamos fazer então o 

seguinte — a situação está até meio esdrúxula: vamos iniciar a votação e eu pedirei, 

de antemão, que seja verificado o quórum, com apoio de outro partido. Vamos fazer 

a verificação do quórum para a votação, porque é uma forma de fazer cair a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Essa é uma prática na 

Câmara. No Senado, eu não me lembro de precedentes, Senador Flexa Ribeiro, 

mas na Câmara nós temos a verificação de ofício, dada pelos Presidentes das 

Comissões. A Assessoria também está dizendo que nós podemos fazer isso.  

 Então, como não há acordo nem pela votação, nem pela retirada, nós vamos 

aguardar. Se alguém mais quiser falar sobre esse assunto...  

 Mas a Presidência pode, também, pedir a verificação de ofício, para que se 

crie a seguinte situação: se não houver votos suficientes, pode ficar para a próxima 

reunião. 

 Tem a palavra o Deputado Daniel Vilela. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA  - Presidente, não há acordo para a 

retirada — a Secretaria sugeriu que poderia ocorrer —, mas há acordo para que se 

faça uma votação que vai derrubar a sessão? Isso é meio incoerente. Eu acho que 

poderíamos fazer o acordo. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Sim. Está sendo orientado que, por 

acordo, é possível. A Assessoria da Comissão está dizendo isso. Nós vamos ter que 

abrir... 

O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Nós já estamos em processo 

de votação. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Então, nós vamos colocar 

em votação, e a Presidência vai fazer a verificação de ofício. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, eu quero colaborar. O 

Ministro Eduardo está dizendo que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. 

Derrubar a sessão em processo de votação não é a mesma coisa. Por quê? Porque, 

quando se voltar a apreciar o assunto, a discussão já terá sido encerrada. Então, 

como é que se vai alterar e voltar a discutir? 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Mas nós já encerramos a discussão! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Isso já aconteceu! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Há os destaques. Os 

destaques podem... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, só há uma 

solução: colocar em votação e fazer a verificação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Há dois destaques. Esses 

destaques poderão ser aprovados, rejeitados ou poderão ser retirados, inclusive. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Exatamente, através da 

verificação. É o único jeito, regimentalmente.  

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Retirar de ofício é melhor, eu acho. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Sr. Presidente, para que não se abra 

um precedente perigoso na Casa, eu tenho uma sugestão. Como nós estamos em 

processo de votação, podemos votar o principal, ressalvando os destaques.  

 O Governo está, neste momento, falando sobre um dos pedidos de destaque. 

Não é sobre o inciso XXV, mas sobre o inciso XXVII, sobre algo que o Relator não 

acatou no parecer, uma proposta do Governo que não foi acatada no parecer. Não 

há como, neste momento, considerar aquilo que não foi acatado pelo parecer do 

Relator. A não ser que se apresente um pedido de destaque à emenda que tratava 

da proposta do Governo, e os destaques fiquem para a próxima semana, e se vote 

apenas o principal da matéria. Os pedidos de destaque ficariam para semana que 

vem. Caso contrário, como nós estamos em processo de votação, não há mais o 

que fazer. 
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 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES  - Isso é perfeito, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Chamo a atenção também, Sr. 

Presidente, para o art. 40 da Resolução nº 1, de 1970, que diz: 

 “Art. 40. Não será admitido requerimento de adiamento de 

discussão, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no 

máximo por 48 (quarenta e oito) horas, a requerimento de 

Líder, desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria 

no prazo constitucional.” 

 Essa também é uma solução. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, essa talvez seja a 

solução. 

 O SR. SENADOR WELLINGTON FAGUNDES - Vamos votar o relatório, 

então, ressalvados... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Não há acordo. 

 Assiste razão ao Senador Eduardo Braga, já foi encerrada a discussão, e 

estamos em processo de votação. 

 Concedo a palavra ao Senador Otto Alencar, pela ordem. 

 O SR. SENADOR OTTO ALENCAR  - Estava encerrada a discussão, já 

estávamos em votação. 

 Eu acho inadmissível que a interferência do Ministro do Planejamento possa 

causar essa celeuma toda aqui. Se ele discorda do que está sendo votado aqui, que 

apresente outra proposta. Eu acho inadmissível estarmos votando, encerrarmos a 

discussão, o Ministro telefonar, V.Exa. atender e outro Parlamentar atender para 

mudar o que está sendo votado aqui. Com essa interferência, esta Comissão deixa 

de integrar o Parlamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Senador, a V.Exa. assiste 

razão. 

 Nós temos que nos restringir ao que cabe à Comissão de Orçamento neste 

momento, que é tão-somente votar o parecer do Deputado Covatti Filho, 

ressalvados os destaques, e votar em separado os destaques. Não há mais 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0614/16  14/06/2016 
 
 

 25

possibilidade de inserirmos nada no texto, nem de retirar aquilo que ainda não foi 

destacado. 

 Senador Eduardo Braga, pelo que eu entendi, o pleito do Governo é para que 

se considere outro texto, que não foi admitido pelo Relator nem está no destaque. 

Porém, não haveria mais espaço para isso, neste momento, ou seja, o Governo 

pediu aos seus Líderes a intervenção tardiamente. 

 O SR. SENADOR EDUARDO BRAGA  - Em outro PLN ele apresenta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Perfeito. 

 Então, nós vamos à votação. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Tem a palavra o Senador 

Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, é mais tranquilo nós 

fazermos um destaque de preferência no plenário e fazermos a correção, se for o 

caso, depois de ouvirmos o Ministro do Planejamento. Então, já passamos o projeto 

de lei aqui na CMO e o corrigimos no plenário, se for o caso. Assim, não é preciso 

obstruir agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Perfeito, até mesmo porque 

já não há mais espaço para a discussão desse texto do projeto. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Exatamente. Aprovamos por acordo, 

sem verificação, Sr. Presidente. Se houver verificação, a sessão vai cair. Então, 

aprovamos por acordo aqui e corrigimos no plenário, com um destaque de 

preferência, depois de ouvirmos o Ministro do Planejamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Acato a sugestão de V.Exa., 

Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Então, retornamos ao 

processo de votação. 

 O Relatório do Deputado Covatti Filho está em votação na representação da 

Câmara dos Deputados, ressalvados os dois destaques, o do Senador Wellington 

Fagundes e o do Deputado Claudio Cajado. 
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 Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que o aprovam permaneçam como 

se encontram. 

 O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, é o substitutivo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - É o substitutivo. 

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

 Aprovado na Câmara dos Deputados. 

 Em votação na representação do Senado Federal. 

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

(Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade, ressalvados os destaques. 

 Passamos à votação do Destaque nº 1. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Vamos votar em globo os dois 

destaques, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Havendo concordância, 

passamos à votação em globo dos destaques, sendo os dois destaques 

supressivos. O primeiro deles é referente ao inciso XXV do art. 4º do substitutivo 

apresentado pelo Deputado Covatti Filho; o segundo, ao inciso XXXII do art. 4º. 

 Está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

 Aprovados na Câmara.  

 Em votação no Senado Federal.  

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

 Aprovados em ambas as Casas, vai ao Plenário. 

 A Mesa me diz aqui que há uma errata com relação ao PPA 2016-2019. Está 

na Ordem do Dia a apreciação da errata. Solicito a atenção de V.Exas. 

 (O Presidente faz soarem as campainhas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Pessoal, temos mais um 

item na pauta. 

 Senador Moka, Senador Braga, Deputado Daniel, temos mais um item na 

pauta. É apenas uma errata ao PPA. Vamos lá. 

 Srs. Parlamentares, o art. 152 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, estabelece que:  
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“Art. 152 O projeto de lei aprovado e enviado em 

autógrafo para a sanção do Presidente da República não 

poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de 

correção de erro material, verificado exclusivamente no 

processamento das proposições apresentadas, 

formalmente autorizado pela CMO, por proposta do seu 

Presidente, justificando-se cada caso.” 

 Sendo assim, passaremos à apreciação da Nota Técnica Conjunta nº 1, de 

2016-CONOF-CD/CONORF-SF, de 12 de fevereiro, que propõe correção de erros 

materiais verificados no processamento de atributos e programações constantes do 

autógrafo do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2016-2019 — Lei 13.249, de 2016. 

Autores: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 

Deputados e Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado 

Federal. 

 A errata está em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão. 

 Em votação na Câmara dos Deputados.  

 Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Em votação no Senado Federal. 

 Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada em ambas as Casas, por unanimidade. 

 Antes de encerrarmos a reunião, tem a palavra o Deputado Daniel Vilela. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Sr. Presidente, eu ia solicitar a V.Exa., 

como Líder dos Deputados do PMDB nesta Comissão, que fizesse aqui verbalmente 

a nossa indicação para a relatoria da receita. E gostaria aqui, neste momento em 

que V.Exa. preside, de assumir a função de Líder do PMDB. Solicito que V.Exa. faça 

constar a informação da ata desta reunião e encaminhe à Secretaria da Comissão 

essa designação de V.Exa., Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - O Deputado Daniel Vilela é a 

escolha do Líder Baleia Rossi. S.Exa. foi indicado pelo PMDB.  
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 Já despachamos isso com o Deputado Arthur Lira hoje, logo no início da 

sessão, para V.Exa. ocupar a relatoria e a Presidência do Comitê da Receita, 

Deputado Daniel. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL VILELA - Agradeço, Presidente, inclusive a 

indicação de V.Exa. para ocupar essa função. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Sergio Souza) - Obrigado, Deputado.  

 Vou encerrar os trabalhos. Antes, convoco reunião para a próxima quinta-

feira, às 9h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, quando teremos uma 

audiência pública com a presença do Ministro da Fazenda. 

 Declaro encerrada a presente reunião.  

 Muito obrigado a todos. 




